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تمهيد
طبقا لمقتضيات المادة 6 من القانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون األساسي لبنك المغرب، الصادر بتنفيذه 
الظهير الشريف رقم 1.19.82 المؤرخ في 17 شوال 1440 هجرية )21 يونيو 2019(، »يحدد البنك السياسة 
على  الحفاظ  يعتبر  للحكومة.  والمالية  االقتصادية  السياسة  إطار  في  شفافية،  بكل  ويسيرها  النقدية 

استقرار األسعار الهدف الرئيسي للبنك.«

ويمكن هذا االستقرار من الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وتوفير الظروف المالئمة لالستثمار والنمو. 
المتوسط.  المدى  بقاءه في مستوى معتدل ومستقر على  بل  التضخم،  انعدام  وال يقصد باستقرار األسعار 
الفائدة  المالئمة، السيما سعر  األدوات  باستعمال  النقدية  السوق  في  البنك  يتدخل  األهداف،  هذه  ولتحقيق 

الرئيسي واالحتياطي اإللزامي. 

بمختلف  الفائدة  أسعار  على  تأثيراتها  خالل  من  خاصة  االقتصاد  على  النقدية  السياسة  قرارات  وتنعكس 
األسواق، وتوقعات الوحدات االقتصادية وأسعار األصول، التي يؤثر تغيرها على الطلب اإلجمالي للسلع والخدمات، 
وبالتالي، على التضخم. وألن هذه التأثيرات ال تظهر إال   بعد فترة معينة، فإن التوقعات تكتسي أهمية بالغة في 
صياغة واتخاذ القرار في مجال السياسة النقدية. ويقوم البنك بإعداد هذه التوقعات في أفق ثمانية فصول بناء 
على مقاربة تحليلية وتوقعية مدمجة، تتمحور حول نموذج مركزي للسياسة النقدية يتم تزويده واستكماله 
بمجموعة من النماذج الفرعية. ويتمثل النموذج المركزي للتوقع المعتمد في النموذج الكينيزي الجديد نصف 
البنيوي، الذي يستند في الوقت ذاته إلى األسس النظرية التي تنبني عليها نماذج التوازن العام وإلى التعديل 

حسب البيانات المميزة للنماذج التجريبية. 

إثر  على  صحفيا  بالغا  البنك  يصدر  النقدية،  السياسة  قرارات  يخص  ما  في  بالشفافية  التقيد  على  وحرصا 
االجتماعات التي يعقدها مجلسه، كما ينظم السيد الوالي مؤتمرا صحفيا يتطرق فيه إلى القرار الذي تم اتخاذه 
ويوضح األسس التي ينبني عليها هذا القرار. كما يعد البنك وينشر في موقعه اإللكتروني التقرير الفصلي حول 
النقدية. فباإلضافة  السياسة  قرارات  عليها  ترتكز  التي  التحليالت  يتضمن مجموع  الذي  النقدية  السياسة 
إلى النظرة العامة التي تعرض بإيجاز التطورات االقتصادية، والنقدية والمالية األخيرة، وكذا التوقعات الماكرو 
اقتصادية، يضم هذا التقرير جزأين. يتناول الجزء األول التطورات االقتصادية األخيرة ويضم ستة فصول  تتمثل 
في )i( التطورات الدولية؛ )ii( الحسابات الخارجية؛ )iii( النقد، واالئتمان وسوق األصول؛ )iv( توجه السياسة 
المالية؛ )v( الطلب، والعرض وسوق الشغل؛ و)vi( التضخم. أما الجزء الثاني، فيستعرض آفاق االقتصاد الوطني 

على المدى المتوسط، والمخاطر المحيطة بها وكذا أبرز الفرضيات األساسية. 

أعضاء مجلس بنك المغرب )المادة 26 من القانون األساسي لبنك المغرب(
الوالي، رئيسا

المدير العام
مديرة الخزينة والمالية الخارجية، ممثلة الوزارة المكلفة بالمالية

السيدة منى الشرقاوي
السيد محمد الدايري
السيدة نجاة المكاوي

السيد العربي الجعيدي
السيد مصطفى موساوي

السيد فتح اهلل ولعلو

كما يحضر اجتماعات المجلس، مندوب الحكومة، طبقا للمادة 41 من القانون األساسي لبنك المغرب. 
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البالغ الصحفي
اجتمــاع مجلس بنـك المغـرب

الرباط في 22 شتنبر 2020

عقد مجلس بنك املغرب يوم الثالثاء 22 شتنبر اجتماعه الفصلي الثالث برسم سنة 2020 .. 1

خالل هذا االجتماع، تدارس اجمللس تطورات الظرفية االقتصادية واالجتماعية وكذا التوقعات املاكرو اقتصادية للبنك . 2
على املدى املتوسط، والتي مت حتيينها، مقارنة بتلك الصادرة في شهر يونيو، على ضوء املعطيات املتوفرة وبالنظر إلى 
تطور الوضعية الصحية والتدابير التي اتخذتها السلطات. بناء على ذلك، يتوقع السيناريو املركزي انكماش االقتصاد 
سنة 2020 بشكل أكثر حدة مما كان متوقعا في يونيو، يليه انتعاش نسبي سنة 2021. إال أن هذا السيناريو يبقى 

محاطا بشكوك كبيرة ارتباطا على اخلصوص بتغير الوضعية الوبائية وآثارها على الصعيدين الوطني والدولي. 

االقتصاد . 3 متويل  دعم  أجل  من  اجلائحة  بداية  منذ  املتخذة  النقدية  السياسات  قرارات  انتقال  ذلك  بعد  اجمللس  تدارس 
والتخفيف من حدة تأثير األزمة وحتفيز االنتعاش وكذا حصيلة مختلف التدابير التي اعتمدتها جلنة اليقظة االقتصادية.

وبناء على هذه التقييمات، رأى اجمللس أن ظروف متويل االقتصاد ال تزال مالئمة وقرر اإلبقاء على سعر الفائدة الرئيسي . 4
دون تغيير في 1,5%، مع االستمرار في تتبع كافة هذه التغيرات عن قرب.

وسجل اجمللس أن مؤشر األسعار عند االستهالك، بعد استقراره في الفصل الثاني وانخفاضه الطفيف على أساس . 5
األسعار.   املتقلبة  الغذائية  املواد  أثمنة  تزايد  إثر  على  غشت  بنسبة 0,9% في  ارتفع  يوليوز، قد  شهر  في  سنوي 
الضغوط  بضعف  يتسم  سياق  السنة 0,7%. وفي  من  األولى  الثمانية  األشهر  في  ارتفاعه  متوسط  بذلك، بلغ 
الناجمة عن الطلب، يرتقب أن تتغير نسبة التضخم في مستويات منخفضة لتصل إلى 0,4% في املتوسط سنة 

إلى 1% سنة 2021. معتدل  بشكل  تتسارع  2020 ثم 

الركود . 6 حدة  سنة 2020 مدى  من  الثاني  بالفصل  أساسا  املتعلقة  األخيرة  املعطيات  الدولي، تؤكد  الصعيد  على 
املرتقب، والذي يتوقع أن يكون األقصى منذ الكساد الكبير في أواخر عشرينات القرن املاضي. إلى جانب ذلك، تبقى 
األخيرة  األسابيع  أن  الوباء، خاصة  بتطور  اخلصوص  ترتبط على  األمد محاطة بشكوك كبيرة جدا  املتوسطة  اآلفاق 
شهدت تزايد حاالت اإلصابة، مما ينذر بظهور موجة جديدة للوباء في العديد من البلدان، ال سيما شركائنا األوروبيني 
الرئيسيني.  فعلى مستوى منطقة األورو، يتوقع السيناريو األساسي تراجع الناجت الداخلي اإلجمالي بنسبة 9,1% هذه 
السنة، يليه منو بنسبة ال تتجاوز 3,1% سنة 2021. أما االقتصاد األمريكي، فيرتقب أن ينكمش بنسبة 5,3% ثم 
خالل  األمريكية  املتحدة  الواليات  في  البطالة  نسبة  الشغل، انتقلت  سوق  بواقع 4% سنة 2021. وفي  ينتعش 
شهرين، من  أدنى مستوى سجلته في نصف قرن، أال وهو 3,5% في فبراير، إلى أعلى مستوى لها في مدة تناهز 90 
هذه  تواصل  أن  املتوقع  غشت.  ومن  إلى 8,4% في  تدريجي  بشكل  تتراجع  أن  أبريل، قبل  سنة، وهو 14,7% في 
النسبة  هذه  تعرف  أن  ينتظر  األورو، فال  منطقة  في  لتناهز 8% سنة 2021.  أما  التدريجي  انخفاضها  النسبة 
اآلليات  بفضل  خاصة  سنة 2021،  و%7,1  سنة 2020  املتوسط  في  تسجل %7,6  أن  يرتقب  إذ  مهماـ  تغيرا 
النمو  يبقى  أن  املتوقع  الرئيسية، من  الصاعدة  البلدان  مستوى  على  الشغل. أما  مناصب  على  للحفاظ  املعتمدة 
الناجت  أن يتدنى  يرتقب  أن يتسارع إلى 7,5% سنة 2021، فيما  إيجابيا في الصني سنة 2020 بنسبة 0,8% قبل 

الداخلي اإلجمالي في الهند بنسبة 4% لينتعش بعد ذلك بنسبة 8,5% سنة 2021.
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في أسواق السلع األساسية، ترّتب عن متديد االتفاق القاضي بتقليص العرض، املبرم بني أعضاء منظمة الدول املصدرة . 7
للنفط وبعض البلدان غير األعضاء، إلى جانب تراجع مخزون وإنتاج الواليات املتحدة األمريكية، انعكاُس املنحى التنازلي 
ألسعار النفط منذ أواخر أبريل املاضي، إال أن متوسط األسعار في مجمل السنة سيسجل انخفاضا. وهكذا، يتوقع أن 
يتراجع سعر البرنت باخلصوص مبا قدره 32,7% إلى 43,1 دوالر للبرميل كمتوسط سنوي في 2020 قبل أن يرتفع 
الفوسفاط ومشتقاته،  أسعار  للطلب. أما  املرتقب  لالنتعاش  باألساس  للبرميل في 2021، نتيجة  إلى 55,7 دوالر 
فقد تطورت خالل األشهر الثمانية األولى من السنة في مستويات متدنية مقارنة بتلك املسجلة في 2019. ويتوقع 
أن تتراجع في 2020 إلى 78 دوالر للطن في املتوسط بالنسبة للفوسفاط اخلام وإلى 285 دوالر للطن بالنسبة لثنائي 

األمونياك، قبل أن ترتفع إلى 81 دوالر للطن و295 دوالر للطن على التوالي في 2021. 

وفي هذا السياق املتسم بالضغوط االنكماشية احلادة، من املتوقع أن تبلغ نسبة التضخم 0,6% مبنطقة األورو و%1,1 . 8
البنك  الذي حدده  الهدف  دون  األورو  التضخم مبنطقة  أن يظل  املتحدة في 2020. وفي 2021، يرتقب  الواليات  في 

املركزي األوروبي، حيث يتوقع أن يصل إلى 1,4%، فيما من املنتظر أن يبلغ 2,5% في الواليات املتحدة األمريكية. 

على مستوى قرارات السياسة النقدية، وبعد سلسلة من التدابير االستثنائية املتخذة خالل النصف األول من سنة . 9
البنك  النقدية. وهكذا، قرر  التيسيري لسياساتها  التوجه  املتقدمة على  البلدان  بأبرز  املركزية  البنوك  2020، أبقت 
الرئيسية دون تغيير ومواصلة  إثر اجتماعه املنعقد في 10 شتنبر، احلفاظ على أسعار فائدته  املركزي األوروبي على 
تنفيذ برنامج شراء األصول اخلاص بالطوارئ ملواجهة اجلائحة، مببلغ إجمالي قدره 1350 مليار أورو، وذلك إلى غاية نهاية 
يونيو 2021 على األقل، وفي جميع احلاالت إلى أن يرى أن األزمة قد مرت. وأكد مجددا أنه سيواصل عمليات الشراء 
أورو، إلى جانب تلك التي رصد لها غالف مالي  الصافية برسم برنامج شراء األصول بوتيرة شهرية قدرها 20 مليار 
مؤقت إضافي مببلغ 120 مليار أورو. وسيستمر كذلك في توفير سيولة هامة من خالل عملياته إلعادة التمويل. ومن 
جهته، قرر البنك الفدرالي األمريكي على إثر اجتماعه املنعقد يومي 15 و16 من الشهر اجلاري، وهو أول اجتماع له 
بعد تعديل إطار سياسته النقدية، اإلبقاء على نطاق سعر فائدته الرئيسي دون تغيير في ]0,25%-0%[. كما يعتزم 
األقصى  باحلد  اخلاصة  لتقييماته  مطابقة  مستويات  الشغل  سوق  أوضاع  تبلغ  أن  إلى  النطاق  هذا  على  احلفاظ 
للتشغيل ويتطور التضخم في مستوى يتماشى مع توجهه اجلديد من حيث استقرار األسعار. وأشار البنك الفدرالي 
األمريكي أيضا إلى أنه سيعمل على رفع موجوداته من سندات اخلزينة والسندات الرهنية خالل األشهر املقبلة، على 

األقل بالوتيرة احلالية، وذلك من أجل احلفاظ على السير اجليد للسوق واملساهمة في توفير ظروف مالية مواتية. 

على الصعيد الوطني، فإن آخر املعطيات اخلاصة باحلسابات الوطنية تهّم الفصل األول من سنة 2020، وبالتالي فإنها . 10
ال تعكس تأثير اجلائحة على االقتصاد إال جزئيا، وتشير إلى تباطؤ قوي للنمو إلى 0,1% مقابل 2,8% املسجلة في 
املاضي  يونيو  في  املنجزة  التوقعات  خفض  مت  سنة 2020،  جملموع  وبالنسبة  السابقة.  السنة  من  الفصل  نفس 
أخذا في االعتبار االستئناف البطيء للنشاط مقارنة مبا كان متوقعا، وكذا القيود التي مت فرضها محليا أو قطاعيا بعد 
يشهد  أن  املسافرين. وهكذا، يرتقب  وجه  في  للحدود  التام  شبه  اإلغالق  مواصلة  إلى  اإلصابات، إضافة  عدد  تزايد 
االقتصاد الوطني، حسب السيناريو األساسي املعتمد من طرف بنك املغرب، انكماشا بنسبة 6,3% مع نسب تراجع 
قدرها 5,3% بالنسبة للقيمة املضافة الفالحية و6,3% بالنسبة للقيمة املضافة غير الفالحية. وفي 2021، من 
بواقع 12,6%، مع  الفالحية  املضافة  القيمة  تزايد  بنسبة 4,7% بفضل  اإلجمالي  الداخلي  الناجت  يرتفع  أن  املتوقع 
فرضية حتقيق محصول حبوب قدره 75 مليون قنطار، إلى جانب حتسن القيمة املضافة غير الفالحية بنسبة %3,7. 
اجلائحة  بتطور  باألساس  املرتبطة  الشكوك  من  قياسي  مبستوى  محاطة  تبقى  التوقعات، التي  هذه  وستستدعي 

وتداعياتها وكذا وتيرة استئناف النشاط، حتيينها بشكل منتظم.
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ل، . 11 ُسجِّ قد  أنه  الثاني، إلى  بالفصل  للتخطيط، اخلاصة  السامية  املندوبية  معطيات  الشغل، تشير  سوق   وفي 
أربعة  منصب،  ألف  مجموعها 589  صافي  بلغ  شغل  مناصب  فقدان  سنة 2019،  من  الفصل  بنفس  باملقارنة 
على  حافظوا  الذين  األشخاص  ثلثي  يناهز  ما  اشتغل  ذلك،  إلى  إضافة  الفالحة.  قطاع  في  سجلت  أخماسه 
مناصب عملهم وقتا أقل مما هو معتاد حيث انخفض حجم ساعات العمل األسبوعية للفرد الواحد من 45 إلى 22 
ساعة، خاصة في القطاعات غير الفالحية. ومبوازاة ذلك، تراجع عدد األشخاص النشيطني مبا عدده 93 ألف شخص 
إلى   %8,1 من  البطالة  نسبة  تزايدت  الظروف،  هذه  ظل  في   .%44,8 إلى   %45,8 من  النشاط  نسبة  وتدنت 

القرى. ومن 3% إلى 7,2% في  12,3% إجماال، ومن 11,7% إلى 15,6% باملدن 

يوليوز، . 12 شهر  نهاية  بنسبة 17% في  سنوي  أساس  على  السلع  صادرات  اخلارجية، تراجعت  احلسابات  صعيد   على 
نتيجة باألساس لتراجع املبيعات بنسبة 28,7% في قطاع السيارات و29,5% في قطاع النسيج. باملقابل، انخفضت 
الواردات بنسبة 17,5%، خاصة بفعل تدني مشتريات سلع التجهيز بنسبة 18,5% ومواد االستهالك املصنعة بواقع 
إلى  تراجعها  تزايدت حدة  األسفار، فقد  بنسبة 31,6%. أما مداخيل  الطاقية  الفاتورة  تقلص  بفعل  24,8%، وكذا 
44,1% بينما لم تتجاوز نسبة تراجع حتويالت املغاربة املقيمني في اخلارج ما قدره 3,2%. وفي مجمل السنة، يتوقع 
بنك املغرب أن تتراجع الصادرات بنسبة 16,6% قبل أن ترتفع بواقع 22,4% في سنة 2021 مدفوعة أساسا باالرتفاع 
أن  قبل   %17,4 بنسبة  السلع  واردات  تتقلص  أن  املنتظر  من  املقابل،  في  السيارات.  قطاع  صادرات  في  املرتقب 
ترتفع بنسبة 17% سنة 2021. وبخصوص مداخيل األسفار، من املتوقع أن تشهد تراجعا حادا من 78,8 مليار درهم 
في سنة 2019 إلى 23,9 مليار في سنة 2020 ثم تنتعش إلى 49,1 مليار سنة 2021. أما حتويالت املغاربة املقيمني 
أن  قبل  في 5% إلى 61,5 مليار  محدودا  تراجعا  تعرف  أن  يرتقب  األزمة، إذ  أمام  متانة  أكثر  كانت  اخلارج، فقد  في 
االعتبار تسجيل مداخيل  الظروف، وأخذا في  بنسبة 2,4% إلى 63 مليار في سنة 2021. في ظل هذه  تتحسن 
هبات مبقدار 7,2 مليار درهم في سنة 2020 و2,6 مليار في سنة 2021، من املتوقع أن يتفاقم عجز احلساب اجلاري 
إلى 6% من الناجت الداخلي اإلجمالي في سنة 2020، عوض %10,3 التي كانت مرتقبة في يونيو، ويتقلص إلى 5,2% 
من الناجت الداخلي اإلجمالي سنة 2021. أما مداخيل االستثمارات األجنبية املباشرة، فيرتقب أن تتدنى إلى ما يعادل 
متوسط  سنة 2021 إلى  في  تعود  أن  سنة 2019 قبل  مقابل 2,9% في  اإلجمالي  الداخلي  الناجت  1,5% من 
جاري  يناهز  أن  اخلارجية، يتوقع  للتمويالت  االستثنائية  التعبئة  االعتبار  في  األزمة. وعليه، وأخذا  قبل  مستوياتها 
املوجودات الرسمية االحتياطية 294,7 مليار درهم في نهاية 2020 و289 مليار درهم في متم 2021، ليغطي ما 

يعادل 6 أشهر و20 يوما من واردات السلع واخلدمات.

شهر . 13 نهاية  في  املالي  غير  للقطاع  املمنوحة  البنكية  للقروض  اجلاري  املبلغ  النقدية، عرف  األوضاع  مستوى   على 
يوليوز، ارتفاعا بنسبة 6% على أساس سنوي، ارتباطا باألساس بالتنامي الكبير لقروض اخلزينة املمنوحة للمقاوالت 
اخلاصة. وأخذا في االعتبار التطور املنتظر للنشاط االقتصادي واألثر املرتقب لبرنامج انطالقة وخملتلف إجراءات الدعم 
باألساس  يقارب 4% سنتي 2020 و2021. ونتيجة  مبا  اجلاري  املبلغ  هذا  يتنامى  أن  االقتصادي، ينتظر  واإلنعاش 
القروض  على  الفائدة  أسعار  املاضي، عرفت  مارس  في  أساس  بواقع 25 نقطة  الرئيسي  الفائدة  سعر  لتخفيض 
املقاوالت  من  كل  منه  استفادت  الثاني،  الفصل  في  املتوسط  في   %4,58 إلى  أساس  نقطة   29 بواقع  تراجعا 
الكبرى واملقاوالت الصغيرة جدا والصغيرة واملتوسطة. ويرتقب أن يتواصل هذا التراجع بالنظر إلى خفض سعر الفائدة 
الرئيسي بواقع 50 نقطة أساس في شهر يونيو وإرساء منظومة ضمان من أجل متويل اإلنعاش بشروط محددة وفقا 
ارتفع بنسبة 1,1% سنة  لهذا السعر. من جهة أخرى، من املنتظر أن يشهد سعر الصرف الفعلي احلقيقي، الذي 
اإلسمية  بالقيمة  انخفاضه  سنة 2021، نتيجة  سنة 2020 وبنسبة 2% في  بواقع 0,8% في  2019، تراجعا 

وبلوغ التضخم الداخلي مستوى أقل مقارنة بالبلدان الشريكة واملنافسني التجاريني. 
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عجزا  السنة  من  األولى  الثمانية  األشهر  بنهاية  امليزانية  تنفيذ  أفرز  فقد  العمومية،  املالية  مستوى  على  أما   
بقيمة  إيجابي  رصيد  حتقيق  االعتبار  في  أخذا  قبل، وذلك  من  سنة  درهم، مقابل 35,2 مليار   بواقع 46,5 مليار 
تراجع  إثر  بنسبة 6,5%، على  انخفاضا  العادية  املوارد  كورونا. وعرفت  جائحة  بتدبير  اخلاص  الصندوق  في  9 مليار 
لتنامي  باألساس  بنسبة 2,5%، نتيجة  العامة  النفقات  املقابل، ارتفعت  بنسبة 8,4%. في  الضريبية  املداخيل 
النفقات برسم السلع واخلدمات األخرى بواقع 8,3%، بينما تقلصت نفقات االستثمار بنسبة 4,7% ونفقات املقاصة 
الصندوق  عجز  بلغ  قدره 1,6 مليار، فقد  مبا  املعّلقة  العمليات  مخزون  تقليص  االعتبار  بعني  بواقع 6,4%. وأخذا 
48,1 مليار درهم، متفاقما بواقع 3,2 مليار مقارنة مبستواه في نهاية غشت سنة 2019. وقد متّت تغطية هذا العجز 
مبوارد داخلية مببلغ صاٍف قدره 32,8 مليار وبتمويالت خارجية صافية بقيمة 15,2 مليار. وأخذا في االعتبار معطيات 
امليزانية،  يتفاقم عجز  أن  اخلاصة سنة 2021، يرتقب  التمويالت  تعبئة  املُعّدل لسنة 2020 واستمرار  املالية  قانون 
أن  قبل  السنة  سنة 2019 إلى 7,9% هذه  في  اإلجمالي  الداخلي  الناجت  اخلوصصة، من 4,1% من  احتساب  دون 
يتحسن إلى 5,1% في سنة 2021. وإلى جانب املوارد الداخلية، يتم متويل احتياجات اخلزينة عبر تعبئة استثنائية 
للتمويالت اخلارجية.  بذلك، يرتقب أن يرتفع دين اخلزينة من 65% من الناجت الداخلي اإلجمالي سنة 2019 إلى %76,1 

في سنة 2020 ويستقر في 75,9% في سنة 2021. 
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شهد االقتصاد العاملي في الفصل الثاني انكماشا استثنائيا في سياق اتسم بفرض قيود مشددة على التنقالت واألنشطة 
بتحقيقها  االقتصادي  الوضع  فيها  انتعش  التي  كوفيد-19. وبالفعل، باستثناء الصني  جائحة  انتشار  من  احلد  قصد 
منوا قدره 3,2%، عم االنكماش االقتصادات املتقدمة والصاعدة والنامية، على حد سواء. فقد بلغ تقلص الناجت الداخلي 
اليابان، و9,1% في  األورو، و10,1% في  منطقة  املتحدة، و14,7% في  اململكة  احلجم 21,7% في  حيث  من  اإلجمالي 

الواليات املتحدة. كما بلغ 22,8% في الهند، و11,4% في البرازيل، و8,5% في روسيا. 

وفي سوق الشغل، بدا تأثير تداعيات اجلائحة بشكل قوي، السيما في الواليات املتحدة التي انتقلت فيها نسبة البطالة، في 
غضون شهرين، من أدنى مستوى لها منذ نصف قرن إلى أعلى مستوياتها منذ حوالي 90 سنة. وبالفعل، بعد أن بلغت 
إلى 8,4% في غشت.  تدريجيا  تتراجع  أن  أبريل، قبل  إلى 14,7% في  فبراير 2020، وصلت  البطالة 3,5% في  نسبة 
وفي منطقة األورو، ارتفعت نسبة البطالة من 7,7% في يونيو إلى 7,9% في يوليوز في خضم ظرفية اتسمت باللجوء 

إلى آليات احلفاظ على مناصب الشغل وبتخفيف تدابير احلجر الصحي في عدة بلدان. 

أما في األسوق املالية، فقد أدى استمرار تراجع العزوف عن اجملازفة، وتدابير الدعم املالي والنقدي التي مت اعتمادها إلى التأثير 
أبرز مؤشرات البورصة التي واصلت تطورها في مستويات مرتفعة جدا بشكل منفصل عن تطور االقتصاد  إيجابيا على 
احلقيقي. وبذلك ارتفع مؤشر الداوجونز الصناعي ومؤشر نيكاي225، في شهر غشت، بنسبة 5,4% و1,4% على التوالي 
مقارنة مع شهر يوليوز، وعرف مؤشر EuroStoxx50 شبه استقرار، بينما تراجع مؤشر FTSE 100 بنسبة %1,5. 
الواليات  بلغت 0,6% في  يوليوز وغشت، حيث  ما بني شهري  تغيير  دون  السيادية، فظلت عموما  السندات  عائدات  أما 
املتحدة، و0,5-% في أملانيا و0,2-% في فرنسا. غير أن أسعار الفائدة واصلت تقلصها، إذ تراجعت بواقع 8 نقط أساس 

إلى 0,3% في إسبانيا، ومبقدار 16 نقطة أساس إلى 0,9% في إيطاليا.

إلى 1,18 دوالر،  لتصل  الدوالر  بنسبة 3% مقابل  يوليوز وغشت  بني  ما  األورو  قيمة  الصرف، ارتفعت  وبالنسبة ألسواق 
وبنسبة 2,4% مقابل الني الياباني، بينما بقيت قيمته شبه مستقرة مقارنة باجلنيبة اإلسترليني. وبخصوص عمالت أبرز 
الصيني،  لليوان  بواقع 1,1% بالنسبة  ارتفاع  الدوالر، مع تسجيل  الصاعدة، فقد عرفت تطورات متباينة مقابل  البلدان 
التركية.  لليرة  و5,9% بالنسبة  البرازيلي  للريال  مبقدار 3,3% بالنسبة  الهندية، وتراجعات  للروبية  بالنسبة  واستقرار 
إلى 10,1% في  يوليوز  شهر  في  انتقلت  طفيف، حيث  بشكل  منوه  وتيرة  تباطأت  البنكي، فقد  باالئتمان  يتعلق  وفيما 

الواليات املتحدة، وإلى 4,7% في منطقة األورو. 

وعلى مستوى أسواق السلع األساسية، فقد أدى متديد الدول األعضاء في منظمة البلدان املصدرة للنفط وبعض البلدان 
غير األعضاء األخرى التفاقها املتعلق بخفض إنتاج النفط، وتراجع اخملزونات واإلنتاج في الواليات املتحدة إلى ارتفاع أسعار 
النفط. فقد سجل سعر البرنت، عل اخلصوص، ارتفاعا شهريا في غشت نسبته 4,1% ليصل إلى 45,1 دوالر للبرميل في 
املتوسط، غير أنه يبقى منخفضا بواقع 24,4% على أساس سنوي. وبالنسبة لسوق الفوسفاط ومشتقاته، فقد ارتفعت 
األسعار في شهر غشت بنسبة 2,5% بالنسبة للفوسفاط اخلام إلى 77 دوالر للطن، وبواقع 12,1% بالنسبة للفوسفاط 
ثنائي األمونياك إلى 342 دوالر للطن، و5,4% بالنسبة للفوسفاط الثالثي املمتاز إلى 276 دوالر للطن. وعلى أساس سنوي، 
للفوسفاط  بنسبة 0,8% بالنسبة  ارتفاعات  اخلام، مقابل  للفوسفاط  قدره 1,4% بالنسبة  تراجعا  األسعار  سجلت 
ارتفاعا  الطاقية  غير  املنتجات  أسعار  سجلت  وإجماال،  املمتاز.  الثالثي  للفوسفاط  بالنسبة  و%7,7  األمونياك,  ثنائي 

على أساس سنوي، مدفوعة باخلصوص بتنامي أسعار املعادن واخلامات.
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وبالنسبة لتطور أسعار االستهالك، فقد أدت الضغوط االنكماشية الناجمة عن اجلائحة إلى انخفاض التضخم، السيما 
في البلدان املتقدمة. وبذلك بلغ التضخم في منطقة األورو 0,2-% في غشت بعد 0,4% في يوليوز، بينما انتقل في 

الواليات املتحدة من 1% إلى 1,3% خالل نفس الفترة.

البنك املركزي األوروبي، خالل اجتماعه املنعقد في 10 شتنير، اإلبقاء على  النقدية، قرر  وفيما يتعلق بقرارات السياسة 
أسعار فائدته الرئيسية دون تغيير ومواصلة مشترياته في إطار برنامج شراء األصول اخلاص بالطوارئ ملواجهة اجلائحة، مببلغ 
إجمالي قدره 1350 مليار أورو، وذلك إلى غاية نهاية يونيو 2021 على األقل، وفي جميع احلاالت إلى أن يرى أن األزمة قد 
مرت. وبخصوص برنامجه املتعلق بشراء األصول، أشار إلى أنه سيواصل عمليات الشراء الصافية بوتيرة شهرية قدرها 
20 مليار أورو. وكذلك الشأن بالنسبة لعمليات الشراء التي رصد لها غالف مالي مؤقت إضافي مببلغ 120 مليار أورو، وذلك 

إلى غاية نهاية السنة. وسيستمر كذلك في توفير سيولة هامة من خالل عملياته إلعادة التمويل.

ومن جهته، قرر االحتياطي الفدرالي األمريكي، على إثر اجتماعه املنعقد يومي 15 و16 من الشهر اجلاري، وهو أول اجتماع 
له بعد اإلعالن عن تعديل إطار سياسته النقدية، اإلبقاء على نطاق سعر فائدته الرئيسي دون تغيير في ]%0,25-%0[. 
كما أعلن أنه يعتزم احلفاظ على هذا النطاق إلى أن تبلغ أوضاع سوق الشغل مستويات مطابقة لتقييماته اخلاصة باحلد 
معينة. كما  مدة  خالل  معتدل  بشكل  املستوى  هذا  جتاوز  نحو  إلى 2% ويتجه  التضخم  للتشغيل، ويرتفع  األقصى 
أشار االحتياطي الفدرالي األمريكي إلى أنه سيعمل على رفع موجوداته من سندات اخلزينة والسندات الرهنية خالل األشهر 
املقبلة، على األقل بالوتيرة احلالية، وذلك من أجل احلفاظ على السير اجليد للسوق واملساهمة في توفير ظروف مالية مواتية. 
وأخيرا، أعاد االحتياطي الفدرالي األمريكي التأكيد على أنه يلتزم باستخدام جميع أدواته لدعم االقتصاد في هذه الظرفية 
تتمثل في  األمريكي  الفدرالي  النقدية لالحتياطي  السياسة  أخرى، فإن أهم تطور جديد في مجال  الصعبة. ومن جهة 
التشغيل واستقرار  باحلد األقصى من  املرتبطة  التي يعتمد عليها قصد حتقيق أهدافه  النقدية  مراجعة إطار السياسة 
الندوة السنوية األخيرة جلاكسون هول، فقد  البنك خالل  التي كشف عنها رئيس  املراجعة  نتائج هذه  األسعار. وحسب 
التشغيل  في  أساس "اخلصاص  على  التقييم  عملية  وشامال، وستتم  واسعا  التشغيل  من  األقصى  احلد  هدف  أصبح 
مقارنة باملستوى األقصى" بدال من "الفوارق مقارنة بهذا املستوى". كما مت اعتماد ليونة أكبر في حتقيق الهدف املتمثل 
في استقرار األسعار، إذ يهدف االحتياطي الفدرالي األمريكي حاليا إلى حتقيق تضخم متوسط قدره 2%. وأخيرا، سيقوم 

االحتياطي الفدرالي األمريكي مبراجعة إطاره كل خمس سنوات.

الفيروس،  انتشار  ابتداء من منتصف شهر مارس للحد من  التي فرضتها السلطات  القيود  الوطني، أدت  وعلى الصعيد 
إلى توقف تام أو جزئي للعديد من األنشطة وفقدان عدد كبير من مناصب الشغل سواء في القطاعات النظامية أو غير 

النظامية. وبعد رفع احلجر الصحي في شهر يونيو، مت اعتماد قيود محلية وقطاعية بسبب ارتفاع عدد اإلصابات. 

وهكذا، فيما يتعلق باحلسابات الوطنية، فإن آخر البيانات املتاحة تهم الفصل األول من سنة 2020، وبالتالي فهي ال تعكس 
تأثير جائحة كوفيد-19 على االقتصاد املغربي إال بشكل جزئي. وتشير هذه البيانات إلى تباطؤ النمو إلى 0,1% مقابل 
2,8% في السنة السابقة، مع تراجع حدة انخفاض القيمة املضافة الفالحية إلى 5% بعد 5,9%، وتباطؤ سريع لوتيرة 
الدعم، تباطأ استهالك األسر من  األنشطة غير الفالحية من 4,3% إلى 0,9%. وبالنسبة للطلب، وبالرغم من تدابير 
قبل. كما  من  بنسبة 4,5% سنة  تراجعه  بنسبة 4,8% بعد  واضحا  انخفاضا  االستثمار  2,7% إلى 1,4% وسجل 
إيجابية  مساهمة  حدود 0,5 نقطة، عوض  في  النمو  في  سلبي  بشكل  احلجم  حيث  من  الصافية  الصادرات  ساهمت 

مبقدار 2 نقط.    
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بلغ صافي  مناصب شغل  فقدان  إلى  الشغل  بسوق  واملتعلقة  الثاني  بالفصل  اخلاصة  البيانات  السياق، تشير  هذا  وفي 
مجموعها 589 ألف منصب، سجلت أربع أخماسه في قطاع الفالحة. إضافة إلى ذلك، اشتغل ما يناهز ثلثي األشخاص 
الذين حافظوا على مناصب عملهم وقتا أقل مما هو معتاد، حيث انخفض متوسط عدد ساعات العمل األسبوعية للفرد 
الواحد من 45 إلى 22 ساعة، وهم هذا االنخفاض باألساس القطاعات غير الفالحية. وأخذا في االعتبار تدني عدد طالبي 
البطالة من 8,1% إلى 12,3% إجماال، ومن 11,7% إلى 15,6% في  مبا عدده 93 ألف شخص، تزايدت نسبة  العمل 

املدن، ومن 3% إلى 7,2% في القرى.

وعلى صعيد املبادالت اخلارجية، تشير املعطيات احملصورة في نهاية يوليوز إلى تراجعات باملقارنة مع نفس الفترة من سنة 
التجاري مبقدار 22,3 مليار  العجز  للواردات، وبالتالي، انخفاض  و17,5% بالنسبة  للصادرات  2019، بواقع 17% بالنسبة 
درهم ليصل إلى 100,1 مليار درهم. وبالنسبة لباقي أهم بنود احلساب اجلاري، تزايد انخفاض عائدات األسفار بواقع %44,1 
في نهاية يوليوز، بينما لم يتجاوز انخفاض حتويالت املغاربة املقيمني في اخلارج 3,2%. أما بخصوص أهم العمليات املالية، 
التدفق  وانخفض  درهم،  ماليير   9 إلى   %21,5 بنسبة  املباشرة  األجنبية  لالستثمارات  الصافي  التدفق  تقلص  فقد 
االحتياطية  بالنسبة لألصول  إلى 2,7 مليار درهم. أما  اخلارج مبقدار 2,9 مليار ليصل  املغاربة في  الصافي الستثمارات 
الرسمية لبنك املغرب، وأخذا في االعتبار السحب من خط الوقاية والسيولة واقتراضات اخلزينة من السوق الدولية، فقد 
وصل مبلغها اجلاري إلى 292,5 مليار درهم مع متم يوليوز 2020، أي ما يعادل 7 أشهر و14 يوما من واردات السلع واخلدمات.

وبخصوص األوضاع النقدية، فما يزال تطورها متأثرا بشكل محسوس بالتدابيرالتيسيرية التي اعتمدها بنك املغرب منذ 
بداية األزمة )انظر التقرير حول السياسة النقدية لشهر يونيو( والتي متثلت آخرها في خفض جديد لسعر الفائدة الرئيسي 
مبقدار 50 نقطة أساس، وحترير احلساب االحتياطي بشكل تام لفائدة البنوك. وتزايدت حاجة البنوك من السيولة إلى 95,9 
مليار درهم في املتوسط األسبوعي، وتفاقمت أكثر لتصل إلى 102,7 مليار في املتوسط خالل شهر يوليوز، ثم إلى 106,2 
مليار في غشت. وعليه، رفع بنك املغرب حجم تدخالته بشكل ملحوظ إلى 114,7 مليار درهم. كما اتسمت األوضاع 
إلى  أساس  بواقع 29 نقطة  القروض  على  املطبقة  الفائدة  أسعار  إجمالي  متوسط  بتراجع  الثاني  الفصل  في  النقدية 
4,58%، ما يعكس باألساس خفض سعر الفائدة الرئيسي في مارس املنصرم مبقدار 25 نقطة أساس، وكذلك بانخفاض 
سعر الصرف الفعلي. وبالنسبة لوتيرة منو القروض املوجهة للقطاع غير املالي، فقد انتقل منوها السنوي من 5,5% في 
من 7,2% إلى  اخلاصة  للمقاوالت  املمنوحة  القروض  منو  تسارع  يعكس  الثاني، مما  الفصل  إلى 6,2% في  األول  الفصل 
من 5,1% إلى 2,8%. أما  لألفراد  املوجهة  القروض  منو  وتباطؤ  العمومية  للمقاوالت  اخملولة  القروض  10,1%، وانتعاش 
الديون املعلقة األداء، فسجلت ارتفاعا ملموسا خالل الشهور األخيرة، حيث انتقلت نسبتها إلى االئتمان البنكي من %7,8 

في مارس إلى 8,2% في يوليوز. 

وفيما يتصل باملالية العمومية، وبالنظر إلى التأثير املرتقب جلائحة كوفيد-19، وباإلضافة إلى مختلف التدابير املتخذة في 
إطار جلنة اليقظة االقتصادية، أعدت احلكومة قانون مالية معدل مت اعتماده ونشره في اجلريدة الرسمية في نهاية شهر 
يوليوز. ويتوقع هذا القانون تفاقم عجز امليزانية إلى 7,6% من الناجت الداخلي اإلجمالي، عوض 3,7% الذي كان متوقعا في 
من %3,7.  إلى 5-% سنة 2020 بدال  النمو  نسبة  تصل  أن  مفادها  أساسية  فرضية  إلى  االستناد  املالية، مع  قانون 
مببلغ 46,5 مليار، مقابل  عجزا  أفرزت  سنة 2020، فقد  من  األولى  الثمانية  الشهور  برسم  امليزانية  تنفيذ  بشأن  أما 
35,2 مليار في السنة السابقة، وذلك أخذا في االعتبار الرصيد اإليجابي لصندوق مكافحة كوفيد-19 البالغ 9 ماليير. 
املداخيل  تراجع  إثر  بنسبة 6,5% إلى 158,5 مليار، على  العادية  املداخيل  انخفاض  إلى  باألساس  التطور  هذا  ويعزى 

الضريبية بواقع 8,4%، بينما سجلت املداخيل غير الضريبية حتسنا نسبته %17,3. 

لتزايد كتلة األجور بنسبة 7,2% والنفقات  العادية بنسبة 4,3%، نتيجة باألساس  النفقات  وباملوازاة مع ذلك، ارتفعت 
مببلغ  اإلجناز  قيد  العمليات  من  مخزونها  اخلزينة  قلصت  آخر،  جانب  ومن  بـواقع %8,3.  واخلدمات  السلع  باقي  برسم 
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هذه  تغطية  متت  غشت 2019. وقد  متم  مع  إلى 48,1 مليار، مقابل 44,8 مليار  الصندوق  عجز  1,6 مليار، ليصل 
أن  ويحتمل  مليار.   15,2 مبقدار  إيجابي  صاف  خارجي  وباقتراض  مليار،   32,8 قدره  صاف  مببلغ  داخلية  مبوارد  احلاجة 
ارتفع بنسبة %7,9 مقارنة مبستواه في نهاية دجنبر 2019. وتبقى ظروف متويل  يكون املبلغ اجلاري للدين العمومي قد 
نهاية  في  واحملصورة  باملزايدة  الصادرة  اخلزينة  املرجحة على سندات  الفائدة  أسعار  انخفاض متوسط  مع  اخلزينة مالئمة 

يوليوز 2020.

الثاني من سنة 2020،  وفي سوق األصول، سجلت أسعار األمالك العقارية انخفاضا فصليا بنسبة 3,3% في الفصل 
وتراجع عدد املعامالت بنسبة 42,8%، نتيجة باخلصوص للقيود املفروضة في إطار مكافحة جائحة كوفيد-19. 

وعلى مستوى بورصة الدارالبيضاء، ارتفع مؤشر مازي بنسبة 4,8% في الفصل الثاني، ليصل بذلك أداؤه السلبي السنوي 
إلى 16,5%، ارتباطا على اخلصوص باالرتفاعات التي سجاتها مؤشرات قطاعي االتصاالت والتأمينات بواقع 9,4% و%6,3 
على التوالي. وعلى العكس من ذلك، سجل مؤشر القطاع البنكي انخفاضا فصليا جديدا بنسبة 4,2% بعد تدنيه بواقع 
السابق.  الفصل  في  بعد 15,8 مليار  بلغ 12,8 مليار  املبادالت، فقد  حلجم  بالنسبة  السابق. أما  الفصل  22,6% في 
الظروف،  درهم. وفي ظل هذه  بنسبة % إلى 523,9 مليار  آخر  إلى  البورصة من فصل  آخر، تزايدت رسملة  ومن جانب 

ارتفعت نسبة السعر إلى األرباح إلى 19,5 مقابل 18,1 في الفصل السابق.

وفيما يتصل مبؤشر أسعار االستهالك، فبعد تزايده بنسبة 1,4% في الفصل األول، بقي خالل الفصل الثاني مستقرا، على 
أساس سنوي، قبل أن ينخفض بشكل طفيف بواقع 0,1% في شهر يوليوز. ويعكس هذا االنخفاض تزايد حدة تقلص 
أسعار املنتجات الغذائية املتقلبة األثمنة إلى 4,7%، وتباطؤ التضخم األساسي إلى 0,7%. وفي املقابل، تقلصت حدة 
االرتفاع،  نحو  النفطية  للمنتجات  العاملية  األسعار  بتوجه  إلى 14,1% ارتباطا  التشحيم  وزيوت  احملروقات  أسعار  تراجع 
الطرقي  النقل  أسعار  ارتفاع  حصري  بشكل  يعكس  مما   ،%1,2 إلى  املقننة  املنتجات  أسعار  منو  وتيرة  تسارعت  فيما 

للمسافرين بواقع %8. 

إلى  أنحاء العالم  جميع  في  املعتمدة  الصحي  احلجر  كوفيد-19 وتدابير  جائحة  تؤدي  أن  املرجح  اآلفاق، من  حيث  ومن 
أقصى ركود لالقتصاد العاملي منذ الكساد الكبير في أواخر عشرينيات القرن املاضي. وبالرغم من إعادة الفتح التدريجي 
اجلائحة  بتطور  للشكوك، املرتبطة  القياسي  باملستوى  متأثرا  النمو  يظل  أن  البلدان، يتوقع  من  العديد  في  القيود  ورفع 

وتداعياتها االقتصادية واالجتماعية، وكذلك بوتيرة االنتعاش االقتصادي.

وهكذا، يرتقب أن ينكمش االقتصاد األمريكي بنسبة 5,3%، قبل أن يعود إلى النمو سنة 2021 محققا نسبة منو قدرها 
4%. وفي منطقة األورو، يتوقع أن تصل نسبة النمو إلى 9,1-% سنة 2020 وأال تتجاوز 3,1% في 2021، بسبب استمرار 
املشاكل الهيكلية واملالية في العديد من دول املنطقة. أما اململكة املتحدة التي كانت توجد في وضعية هشة نتيجة 
انكماشا غير مسبوق بنسبة 12,7% في  أن تشهد  األوروبي، فينتظر  االحتاد  بريطانيا من  الناجمة عن خروج  للمشاكل 
البطالة بشكل  أن ترتفع نسبة  املتوقع  2020، متبوعا بتحسن معتدل بواقع 2,8% سنة 2021. وباملوازاة مع ذلك، من 
اآلليات  األورو، السيما بفضل  فيه في منطقة  اجلائحة متحكما  تأثير  يبقى  أن  يرتقب  املتحدة، بينما  الواليات  واضح في 
املعتمدة للحفاظ على مناصب الشغل. وبالنسبة ألبرز البلدان الصاعدة، يرتقب أن يبقى النمو إيجابيا في الصني خالل 
سنة 2020، بفضل تدابير الدعم املالي، محققا نسبة 0,8%، قبل أن يرتفع إلى 7,5% في 2021. وفي املقابل، يرجح أن 
يتقلص الناجت الداخلي اإلجمالي بنسبة 4% سنة 2020 في الهند، بسبب صعوبة التحكم في انتشار الفيروس، قبل أن 

يرتفع بواقع 8,5% سنة 2021.
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وفي أسواق السلع األساسية، من املرجح أن تنخفض أسعار النفط سنة 2020، مع تسجيل متوسط سعر قدره 43,1 دوالر 
للبرميل بالنسبة للبرنت، أي بانخفاض نسبته 32,7% من سنة إلى أخرى. غير أنه بفعل تأثير االنتعاش املرتقب للطلب، 
للفوسفاط  بالنسبة  الشأن  وكذلك   .2021 سنة  للبرميل  دوالر   55,7 البرنت  سعر  ليبلغ  األسعار  ترتفع  أن  يتوقع 
ثنائي األمونياك على اخلصوص بنسبة 7% إلى 285 دوالر للطن في  الفوسفاط  أن ينخفض سعر  ومشتقاته، إذ يرجح 
الفوسفاط  سعر  يتراجع  أن  يرتقب  سنة 2021، فيما  في  إلى 295 دوالر  يرتفع  أن  السنة، قبل  هذه  خالل  املتوسط 
اخلام إلى 78 دوالر للطن سنة 2020، ثم أن يرتفع إلى 81 دوالر في السنة املوالية. أما أسعار املنتجات الغذائية، فمن 

املرجح أن تتزايد بواقع 0,6% في 2020 ثم بنسبة 3,3% سنة 2021. 

وفي ظل هذه الظروف، يرجح أن يبقى التضخم ضعيفا في االقتصادات املتقدمة خالل سنة 2020، ليصل في منطقة األورو 
إلى مستويات أقل بكثير من الهدف احملدد من طرف البنك املركزي األوروبي، أي 0,6% في 2020 و1,4% في 2021. كما 
إلى %2,5  يرتفع  أن  املتحدة من 1,8% سنة 2019 إلى 1,1% سنة 2020، قبل  الواليات  في  النمو  يتباطأ  أن  ينتظر 

في املتوسط سنة 2021.

وعلى الصعيد الوطني، تبقى التوقعات اخلاصة باالقتصاد محاطة مبستوى قياسي من الشكوك املرتبطة بتطور اجلائحة 
وبحدة تداعياتها وكذا وتيرة االنتعاش االقتصادي سواء في املغرب أو لدى أهم شركائه االقتصاديني.

وبذلك، وعلى مستوى احلسابات اخلارجية، من املرجح أن تنخفض صادرات السلع بنسبة 16,6% سنة 2020 قبل أن ترتفع 
الفاتورة  تدني  تأثير  بفعل  إلى 17,4%، خاصة  السلع  واردات  تتقلص  أن  ذلك، يرتقب  بواقع 22,4% في 2021. ومبوازاة 
وفيما   .2021 سنة  في   %17 بنسبة  تتزايد  أن  قبل  واالستهالك،  التجهيز  سلع  ملقتنيات  الكبير  والتراجع  الطاقية 
األول من سنة 2021، يتوقع  الفصل  إلى غاية  التام للحدود  يتعلق مبداخيل األسفار، ومع فرضية مواصلة اإلغالق شبه 
في 2021،  األساس  السنة  تأثير  بفعل  الضعف  من  بأكثر  تتزايد  أن  وينتظر  سنة 2020،  بنسبة %70  تنخفض  أن 
اخلارج،  املقيمني في  املغاربة  أن تعرف حتويالت  بقائها في مستوى ضعيف، أي 49,1 مليار درهم. ومن جانبها، يرجح  مع 
األقل تضررا بجائحة كوفيد-19، انخفاضا ال يتجاوز %5 إلى 61,5 مليار، قبل أن ترتفع بواقع 2,4% إلى 63 مليار في 
2021. ومع فرضية حتصيل مداخيل هبات مبقدار 7,2 مليار درهم في سنة 2020 و2,6 مليار في سنة 2021، من املتوقع أن 
الناجت الداخلي اإلجمالي في سنة 2020، قبل أن يتقلص إلى 5,2% في سنة  يتفاقم عجز احلساب اجلاري إلى 6% من 
اإلجمالي  الداخلي  الناجت  يعادل 1,5% من  ما  إلى  تتدنى  أن  املباشرة، فيرتقب  األجنبية  االستثمارات  مداخيل  2021. أما 
متوسط  سنة 2021 إلى  تعود  أن  سنة 2019، قبل  في  اإلجمالي  الداخلي  الناجت  سنة 2020، مقابل 2,9% من  في 

مستوياتها قبل األزمة، أي 3,2% من الناجت الداخلي اإلجمالي.  

وفي ظل هذه الظروف، وأخذا في االعتبار مجهود تعبئة املوارد اخلارجية، خاصة مع االقتراضني املرتقبني للخزينة من اخلارج، 
األول سنة 2020 والثاني في سنة 2021، من املتوقع أن تصل األصول احلتياطية الرسمية إلى 294,7 مليار درهم في 
واردات  من  و23 يوما  و27 يوما، و6 أشهر  يعادل 6 أشهر  ما  سنة 2021، لتغطي  في  سنة 2020 وإلى 289 مليار 
يبلغ عجز السيولة  أن  االئتمانية، يتوقع  املرتقب للعملة  التطور  أيضا  التوالي. وأخذا في االعتبار  السلع واخلدمات، على 
البنكية 82 مليار درهم في متم سنة 2020، و109,8 مليار في نهاية سنة 2021. وبخصوص األوضاع النقدية، من املرجح 
أن يتراجع سعر الصرف الفعلي احلقيقي في أفق التوقع، نتيجة النخفاضه من حيث القيمة اإلسمية، ولتضخم داخلي 
أقل من املتوسط املسجل لدى البلدان الشريكة واملنافسني التجاريني. وبخصوص القروض البنكية املمنوحة للقطاع غير 
املالي، وأخذا في االعتبار توقعات القيمة املضافة غير الفالحية واألثر املرتقب لبرنامج انطالقة وإلجراءات اإلنعاش االقتصادي، 

يرتقب أن ترتفع إلى نسبة تناهز 4% سنتي 2020 و2021.
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وعلى مستوى املالية العمومية، وأخذا في االعتبار بيانات قانون املالية املعدل املصادق عليه في نهاية يوليوز، والتوقعات 
املاكرواقتصادية لبنك املغرب، من املتوقع أن يبلغ عجز امليزانية، دون احتساب عائدات اخلوصصة، 7,9% من الناجت الداخلي 

اإلجمالي سنة 2020، قبل أن يتقلص إلى 5,1% في سنة 2021. 

بنسبة  انكماشا  الوطني  االقتصاد  يعرف  أن  املرجح  املواتية، من  غير  املناخية  تأثير جائحة كوفيد-19 والظروف  وبفعل 
6,3% سنة 2020، مع تقلص القيمة املضافة الفالحية بواقع 5,3% وتراجع القيمة املضافة غير الفالحية بنسبة %6,3. 
ويعتمد هذا السيناريو على نفس املقاربة املعتمدة في شهر يونيو مع تعديل الفرضيات األساسية قصد أخذ املعطيات 
احلديثة في االعتبار. وبذلك، يرتقب أن يكون االنتعاش االقتصادي أبطأ مما كان متوقعا، السيما مع األخذ في االعتبار القرارات 
احلكومية القاضية بتحديد حجم العرض بالنسبة لبعض األنشطة. وينضاف إلى ذلك العودة إلى اعتماد بعض القيود 
إغالق  اإلبقاء على  يحتمل  الشكوك. كما  من  مرتفع  اإلصابات، وتواصل مستوى  ارتفاع عدد  إثر  أو قطاعيا، على  محليا 
سنة  من  الثاني  الفصل  سنة 2021 عوض  من  األول  الفصل  غاية  إلى  املسافرين  وجه  في  كامل  شبه  بشكل  احلدود 
2020. وخالل سنة 2021، ونتيجة باخلصوص لتأثير السنة األساس، من املتوقع أن يرتفع النمو إلى 4,7%، بفضل تزايد 
قنطار، وحتسن  قدره 75 مليون  حبوب  محصول  حتقيق  فرضية  مع  بنسبة 12,6%، خاصة  الفالحية  املضافة  القيمة 

القيمة املضافة غير الفالحية بنسبة %3,7.

وفي هذا السياق الذي يتسم بضغوط ضعيفة ناجمة باخلصوص عن الطلب، من املرجح أن يبلغ التضخم في نهاية السنة 
متوسطا قدره 0,4%، وأن يتسارع بشكل معتدل إلى 1% في سنة 2021. في حني يحتمل أن يبقى مكونه األساسي 

في مستويات متدنية قدرها 0,6% سنة 2020، و0,7% سنة 2021، بعد أن كان قد بلغ 0,5% سنة 2019. 

يؤدي  بالنمو، قد  يتعلق  بالنسبة للتضخم. ففيما  أو  للنمو  االنخفاض سواء بالنسبة  اخملاطر متجها نحو  ويبقى ميزان 
تسارع ارتفاع حاالت اإلصابة واحتمال ظهور موجة جديدة للوباء إلى تشديد القيود املفروضة وإلى تباطؤ وتيرة االنتعاش 
االقتصادي. وعلى الصعيد اخلارجي، ميكن أن يؤدي ظهور موجة ثانية للوباء واعتماد قيود أكثر صرامة إلى انخفاض الطلب 
التوقعات رهينة بشكل  التضخم. وتبقى هذه  بتوقعات  أن شكوكا كبيرة حتيط  الوطني. كما  اخلارجي، وبالتالي، النمو 
كبير بقوة الصدمة املزدوجة للطلب والعرض الناجمة عن اجلائحة، وكذا بوتيرة وقوة االنتعاش االقتصادي. ويرتقب أن تصبح 
اخملاطر نحو االنخفاض مهيمنة نتيجة باألساس لضعف الطلب الداخلي. ومن جانبها، ميكن أن تكون الضغوط نحو االرتفاع 

على أسعار بعض املنتجات ناجمة عن اختالل سالسل التموين وارتفاع تكلفات اإلنتاج.
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1. التطورات الدولية
إن البيانات اخلاصة بالفصل الثاني، وهي الفترة التي شهدت فرض القيود األكثر صرامة على التنقالت وعلى األنشطة من 

أجل احلد من انتشار اجلائحة، تؤكد التأثير االستثنائي لهذه القيود على االقتصاد العاملي. وبالفعل، فقد تقلص النمو بشكل 

كبير في االقتصادات املتقدمة وفي أبرز االقتصادات الصاعدة، باستثناء الصني حيث هم التأثير الفصل األول بشكل خاص. 

البطالة 8,4% في شهر  بلغت نسبة  املتحدة حيث  الواليات  األوضاع غير مواتية، السيما في  الشغل، تبقى  وفي سوق 

غشت.

مؤشرات  أهم  ارتفعت  حيث  اجملازفة،  عن  للعزوف  نسبيا  تراجعا  غشت  شهر  خالل  املالية  األسواق  شهدت  جانبها،  ومن 

اعتمادها. أما في  مت  التي  والنقدية  املالية  بالتدابير  اخلصوص  ارتباطا على  والصاعدة،  املتقدمة  االقتصادات  في  البورصة 

البلدان األعضاء في  باألساس التفاق  نتيجة  ارتفاعه في شهر غشت  النفط  السلع األساسية، فقد واصل سعر  أسواق 

منظمة الدول املصدرة للنفط وبعض البلدان املصدرة األخرى القاضي بخفض اإلنتاج، ولتدني اخملزونات واإلنتاج في الواليات 

املتحدة. كما ارتفعت أسعار املنتجات غير الطاقية على أساس سنوي، مدفوعة على اخلصوص بأسعار املعادن واخلامات. 

وبخصوص التضخم، فقد ظل في مستويات ضعيفة في االقتصادات املتقدمة. 

والتشغيل االقتصادي  1.1 النشاط 

1.1.1 النشاط االقتصادي

الواليات  في  اعتمادها  مت  التي  الصارمة  اإلجراءات  أدت 
املتحدة في الفصل الثاني إلى انخفاض غير مسبوق للنمو. 
األول،  الفصل  خالل  طفيف  ارتفاع  تسجيل  وبالفعل، بعد 
الداخلي اإلجمالي بنسبة 9,1% على أساس  الناجت  تقلص 
سنوي، بسبب انخفاض استهالك األسر واالستثمار اخلاص، 
احلكومة  أقرتها  التي  املالية  املساعدات  من  بالرغم  وذلك 
لفائدة األسر واملقاوالت. وعلى نفس املنوال، شهد االقتصاد 
الداخلي  ناجته  تقلص  حيث  استثنائيا،  ركودا  األوروبي 
الفصل  في  سنوي  أساس  على   %15 مبقدار  اإلجمالي 
السابق.  الفصل  بنسبة 3,1% في  انخفاضه  الثاني، بعد 
أملانيا  بنسبة 11,3% في  النمو  البلدان، انخفض  وحسب 
وبنسبة  األول،  الفصل  في   %2,2 بواقع  تقلصه  بعد 
وفي   .%5,7 بنسبة  تراجعه  مقابل  فرنسا  في   %18,9
قدرا،  أكبر  اإلجمالي  الداخلي  الناجت  انكماش  إسبانيا، كان 
بواقع  تدنيه  بعد   %22,1 بنسبة  انخفاضا  بتسجيله 
مبقدار  النمو  في  انخفاضا  إيطاليا  سجلت  فيما   ،%4,1
17,7% مقابل 5,6% في الفصل السابق. وباملوازاة مع ذلك، 
الثاني في اململكة املتحدة  البيانات اخلاصة بالفصل  تشير 
إلى انخفاض كبير للناجت الداخلي اإلجمالي بنسبة %21,7 
باالنخفاض  باألساس  ارتباطا   ،%1,7 بواقع  تراجعه  بعد 

الناجت  اليابان، فتقلص  امللموس لالستهالك اخلاص. أما في 
الداخلي اإلجمالي للفصل الثالث على التوالي، مع تسجيل 
اخلاص  االستهالك  لتدني  باخلصوص  نتيجة  نسبة %10، 

والصادرات الصافية.

  جدول 1.1: النطور الفصلي للنمو )على أساس سنوي(
2017201820192020

ف2ف1ف4ف3ف2ف1ف4ف3ف2ف1ف4

البلدان املتقدمة
9,1-2,73,13,33,12,52,32,02,12,30,3الواليات املتحدة 

15,0-3,1-3,02,62,21,61,21,41,31,41,0منطقة األورو

18,9-5,7-3,12,41,91,61,41,81,81,60,8فرنسا

11,3-2,2-3,62,22,00,80,31,10,10,80,4أملانيا 

17,7-5,6-1,91,30,90,50,10,30,40,50,1إيطاليا

22,1-4,1-3,02,82,32,22,12,22,01,91,8إسبانيا 

21,7-1,7-1,61,11,31,61,42,01,41,31,1اململكة املتحدة

10,0-2,0-0,7-0,30,80,91,7-0,4-2,60,91,0اليابان

البلدان الصاعدة

6,83,2-6,86,96,96,76,56,46,26,06,0الصني

22,8-7,17,67,06,15,65,64,84,33,53,0الهند

11,4-0,3-2,41,51,11,51,20,61,11,21,7البرازيل 

9,9-1,61,06,04,4-2,3-2,8-7,37,45,62,3تركيا 

8,5-1,02,22,62,52,80,41,11,52,11,6روسيا

  .Thomson Reuters :املصدر
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الدولية التطورات 

وفي االقتصادات الصاعدة الرئيسية، تشير البيانات اخلاصة 
في  االقتصادية  األوضاع  انتعاش  بداية  إلى  الثاني  بالفصل 
تقلصها  قدرها 3,2% بعد  منو  نسبة  تسجيل  مع  الصني 
بارتفاع  مدعومة  السابق،  الفصل  في   %6,8 مبقدار 
العكس  وعلى  القيود.  تخفيف  بعد  اإلجمالي  الطلب 
بلد  ثاني  الهند،  في  االقتصادي  النشاط  سجل  ذلك،  من 
مسبوق  غير  العالم، تراجعا  في  اجلائحة  من  تضررا  األكثر 
 %22,8 بنسبة  اإلجمالي  الداخلي  الناجت  تقلص  حيث 
انخفاض  باألساس  يعكس  مما   ،%3 بواقع  ارتفاعه  بعد 
االستثمار والنفقات اخلاصة. وباملوازاة مع ذلك، تقلص الناجت 
الداخلي اإلجمالي بنسبة 11,4% في البرازيل بعد تراجعه 
بسبب  األول،  الفصل  في   %0,3 بنسبة  طفيف  بشكل 
والصناعات  اخلدمات  لقطاعات  املضافة  القيمة  انخفاض 
بواقع  اإلجمالي  الداخلي  الناجت  تدنى  وباملثل،  التحويلية. 
في   %1,6 بنسبة  ارتفاعه  مقابل  روسيا  في   %8,5
أسعار  انهيار  باخلصوص  يعكس  مما  السابق،  الفصل 

النفط والتقلص الطفيف للقطاع الثالثي. 

مؤشر  سجل  الوتيرة، فقد  املرتفعة  للمؤشرات  وبالنسبة 
الواليات  في  الصناعي  بالقطاع  اخلاص  املشتريات  مديري 
بلغ  حيث  التوالي،  على  الرابع  للشهر  ارتفاعا  املتحدة 
يوليوز.  في   54,2 مقابل  غشت  شهر  في  نقطة   56
في  اخملتلط  املشتريات  مديري  مؤشر  انخفض  وبالعكس، 
بعد 54,9 في  غشت  شهر  إلى 51,9 في  األورو  منطقة 

يوليوز.  

رسم بياني 1.1: تطور بعض املؤشرات املرتفعة الوتيرة بالواليات املتحدة 
ومنطقة األورو

.Thomson Reuters :املصدر

2.1.1 سوق الشغل

سوق  على  كبير  بشكل  تؤثر  كوفيد-19  جائحة  الزالت 
الواليات  ففي  املتقدمة.  البلدان  في  السيما  الشغل، 
مستويات  في  البطالة  نسبة  بقاء  من  وبالرغم  املتحدة، 
مرتفعة، إال أنها تراجعت من 10,2% في يوليوز إلى %8,4 
في غشت. وقد صاحب هذا االنخفاَض إحداُث 1,4 مليون 
السابق.  الشهر  في  مليون   1,7 مقابل  شغل،  منصب 
وفي منطقة األورو، ارتفعت نسبة البطالة من شهر إلى آخر 
من 7,7% إلى 7,9%. وباستثناء إسبانيا حيث بقيت هذه 
من  البطالة  نسبة  في 15,8%، تزايدت  مستقرة  النسبة 
فرنسا، ومن 4,3% إلى 4,4% في  6,6% إلى 6,9% في 
اململكة  وفي  إيطاليا.  في  إلى %9,7  ومن %9,3  أملانيا، 
اخلاصة  تلك  وهي  املتاحة،  البيانات  أحدث  تشير  املتحدة، 

بشهر ماي إلى استقرار نسبة البطالة في %3,9.  

 جدول 2.1: تطور نسبة البطالة )%(

(%)
20182019

20192020

غشتيوليوزيونيو

3,93,711,110,28,4الواليات املتحدة

غير متوفر8,27,67,77,9منطقة األورو 

غير متوفر9,18,56,66,9فرنسا

غير متوفر3,43,24,34,4أملانيا

غير متوفر10,610,09,39,7إيطاليا

غير متوفر15,314,115,815,8إسبانيا

غير متوفرغير متوفرغير متوفر4,03,8اململكة املتحدة
املصادر: Eurostat واملكتب األمريكي إلحصائيات الشغل

واملالية النقدية  2.1 األوضاع 

انتعاشها بشكل إجمالي، بفضل  البورصة  واصلت أسواق 
التأثير اإليجابي للتدابير املالية والنقدية والنتعاش النشاط 
بالرغم من  الثالث، وذلك  الفصل  من  األولى  الشهور  خالل 
يبقى مقلقا. غير  الدولي  الصعيد  الفيروس على  تطور  أن 
أن أداءها يبقى غير ذي صلة بتطور االقتصاد احلقيقي. فقد 
وغشت،  يوليوز  بني  الصناعي، ما  جونز  الداو  مؤشر  ارتفع 
بنسبة 5,4%، ومؤشر نيكاي 225 بواقع 1,4%، بينما بقي 
مؤشر  وتقلص  مستقر،  شبه   EuroStoxx 50 مؤشر 
التقلب، فانخفضت  FTS 100 بنسبة 1,5%. أما نسبة 
شهر  األوروبية. وفي  أو  األمريكية  لألصول  سواء بالنسبة 
مؤشر VIX ومؤشر VSTOXX تراجعا  غشت، سجل 
أن  بعد  التوالي،  على  و22,7   23,7 بلغا  حيث  جديدا، 

حققا ذروة وصلت إلى حوالي 57,7 في مارس املنصرم. 
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 MSCI وبالنسبة لالقتصادات الصاعدة، فقد تزايد مؤشر
تسجيل  مع  غشت،  شهر  في   %3,4 بنسبة   EM
الهند،  في  و%5,4  الصني،  في   %3,1 قدرها  ارتفاعات 
قدره %11,7  قوي  البرازيل، وانخفاض  في  استقرار  وشبه 

في تركيا. 
  

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

 .Thomson Reuters :املصدر

VSTOXX و VIX رسم بياني 3.1: تطور مؤشري

.Thomson Reuters :املصدر

السندات  عائدات  بقيت  السندات،  أسواق  مستوى  وعلى 
املتقدمة،  االقتصادات  أبرز  في  ألجل 10 سنوات  السيادية 
في معظمها، دون تغيير ما بني يوليوز وغشت. فقد بلغت 
أملانيا، و0,2-%  املتحدة، و0,5-% في  الواليات  0,6% في 
بواقع 8  متراجعة  انخفاضها،  واصلت  بينما  فرنسا.  في 
نقطة  ومبقدار 16  إسبانيا،  في   %0,3 إلى  أساس  نقط 

أساس إلى 0,9% في إيطاليا.

الصاعدة، وباستثناء الصني  االقتصادات  بأبرز  يتعلق  وفيما 
التي ُسجل فيها استقرار عائدات السندات السيادية ألجل 
10 سنوات، ارتفعت هذه العائدات مبقدار 17 نقطة أساس 

إلى %6,8  أساس  الهند، وبواقع 50 نقطة  إلى 6% في 
إلى 13,8% في  أساس  البرازيل، ومبقدار 162 نقطة  في 

تركيا. 

رسم بياني 4.1: تطور عائدات السندات احلكومية ألجل 10 سنوات  

.Thomson Reuters  :املصدر

وفي األسواق النقدية، بقي سعر الفائدة ما بني البنوك في 
سوق لندن ملدة 3 أشهر )Libor( شبه مستقر في %0,3 
في شهر غشت، بينما انخفض سعر الفائدة ما بني البنوك 
إلى   %-0,4 من   )Euribor( األجل  لنفس  األوروبية 
وتيرة  تباطأت  البنكي، فقد  االئتمان  0,5-%. وبخصوص 
يونيو  من 10,2% في  انتقلت  طفيف، حيث  بشكل  منوه 
املتحدة، ومن %4,8  الواليات  في  يوليوز  إلى 10,1% في 

إلى 4,7% في منطقة األورو. 

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

.Thomson Reuters :املصدر

يوليوز  بني  ما  األورو  قيمة  ارتفعت  الصرف،  أسواق  وفي 
وغشت بنسبة 3% مقابل الدوالر، حيث بلغت 1,18 دوالر، 
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الدولية التطورات 

بقيت  قيمته  أن  غير  الياباني.  الني  مقابل   %2,4 وبواقع 
شبه مستقرة مقابل اجلنيه اإلسترليني. وبخصوص عمالت 
الصاعدة، فقد عرفت تطورات متباينة مقابل  البلدان  أهم 
لليوان  بنسبة 1,1% بالنسبة  ارتفاع  الدوالر، مع تسجيل 
وانخفاض  الهندية،  للروبية  بالنسبة  واستقرار  الصيني، 
 %5,9 وبنسبة  البرازيلي،  للريال  بالنسبة   %3,3 بواقع 

بالنسبة لليرة التركية. 

رسم بياني 6.1: تطور سعر صرف  األورو مقابل الدوالر 

.Thomson Reuters  :املصدر

البنك  قرر  فقد  النقدية،  السياسة  بقرارات  يتعلق  وفيما 
إثر اجتماعه املنعقد في 10 شتنبر،  املركزي األوروبي، على 
ومواصلة  تغيير  دون  الرئيسية  فائدته  أسعار  على  اإلبقاء 
اخلاص  األصول  شراء  برنامج  إطار  في  الشراء  عمليات 
بالطوارئ ملواجهة اجلائحة، مببلغ إجمالي قدره 1350 مليار 
األقل، وفي  يونيو 2021 على  نهاية  غاية  إلى  أورو، وذلك 
جميع احلاالت إلى أن يتبني له أن األزمة قد مرت. وبخصوص 
برنامج شراء األصول، أشار إلى أنه سيواصل عمليات الشراء 
الصافية بوتيرة شهرية قدرها 20 مليار أورو، إلى جانب تلك 
لها غالف مالي مؤقت إضافي مببلغ 120 مليار  التي رصد 
في  كذلك  السنة. وسيستمر  نهاية  غاية  إلى  أورو، وذلك 

توفير سيولة هامة من خالل عملياته إلعادة التمويل.

إثر  على  األمريكي،  الفدرالي  االحتياطي  قرر  جهته،  ومن 
اجتماعه املنعقد يومي 15 و16 شتنبر، اإلبقاء على نطاق 
تغيير في ]0,25%-0%[، كما  دون  الرئيسي  فائدته  سعر 
إلى  النطاق  هذا  على  احلفاظ  املالئم  من  أنه سيكون  أعلن 
أن تبلغ أوضاع سوق الشغل مستويات مطابقة لتقييماته 
اخلاصة باحلد األقصى للتشغيل، ويرتفع التضخم إلى %2 
مدة  خالل  معتدل  بشكل  املستوى  هذا  جتاوز  نحو  ويتجه 

موجوداته  رفع  على  سيعمل  أنه  إلى  أشار  كما  معينة. 
بالوتيرة  األقل  على  الرهنية  والسندات  اخلزينة  سندات  من 
للسوق  اجليد  السير  على  احلفاظ  أجل  من  وذلك  احلالية، 
واملساهمة في توفير ظروف مالية مواتية، ليدعم بذلك تدفق 
القروض لفائدة األسر واملقاوالت. وأعاد االحتياطي الفدرالي 
أدواته  جميع  باستخدام  يلتزم  أنه  على  التأكيد  األمريكي 
اإلشارة  الصعبة. وجتدر  الظرفية  هذه  في  االقتصاد  لدعم 
النقدية  للسياسة  اجلديد  اإلطار  عن  الكشف  مت  أنه  إلى 
هول،  جاكسون  ندوة  خالل  األمريكي  الفدرالي  لالحتياطي 

في شهر غشت املاضي. )اإلطار 1.1(. 

أما بنك إجنلترا، فقد قررت جلنته اخلاصة بالسياسة النقدية، 
سعر  على  اإلبقاء  شتنبر،  بتاريخ 16  اجتماعها  إثر  على 
برنامج  عند 0,1%، ومواصلة  تغيير  دون  الرئيسي  الفائدة 
 "investment-grade" االستثمار  سندات  شراء 
بريطانية مببلغ  البريطانية ولشركات غير مالية  للحكومة 

استرليني. جنيه  745 مليار 

االحتياطي  البنك  الصاعدة، قرر  الدول  أبرز  مستوى  وعلى 
املنعقد في 6 غشت، احلفاظ على  اجتماعه  للهند، خالل 
التسهيالت  إطار  في   %4 عند  تغيير  دون  فائدته  سعر 
أنه  ذلك،  مبوازاة  أعلن،  كما  السيولة.  تعديل  إلى  الرامية 
إلنعاش  الضرورية  املدة  طوال  التيسيري  توجهه  سيواصل 
االقتصاد، مع  على  اجلائحة  تداعيات  من  والتخفيف  النمو 
الهدف  من  قريب  مستوى  في  التضخم  بقاء  من  التأكد 

احملدد. 

املركزي، بتاريخ 16 شتنبر،  البرازيل  بنك  ومن جانبه، أبقى 
هذا  أن  إلى  وأشار   .%2 في  الرئيسي  فائدته  سعر  على 
القرار يأخذ في االعتبار توقعات التضخم حسب السيناريو 
املعتاد. كما  من  أكبر  بقدر  اخملاطر  ميزان  األساسي، وتغير 
نحو  التضخم  توجه  مع  منسجم  القرار  هذا  أن  أضاف 

الهدف احملدد في افق التوقع.

في  املنعقد  اجتماعه  إثر  على  املركزي،  روسيا  بنك  وقرر 
في %4,5،  الرئيسي  فائدته  سعر  18 شتنبر، اإلبقاء على 
السعر  هذا  خفض  مسألة  سيبحث  أنه  إلى  مشيرا 
طبقا  األوضاع  تطورت  إذا  املقبلة  اجتماعاته  خالل  مجددا 

للتوقعات الواردة في السيناريو األساسي.
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إطار 1.1: مـراجـعـة إطـار السيـاسـة الـنـقـديـة لالحتياطي الـفـدرالـي األمـريكـي

الفدرالي  االحتياطي  رئيس  الدورة 44 لندوة جاكسون هول، املنعقدة يومي 27 و28 غشت 2020، أعلن  مبناسبة 

األمريكي، السيد جيروم بويل، عن نتائج املراجعة العمومية األولى إلطار السياسة النقدية. وتهدف هذه املراجعة التي 

النقدية، وأدواتها وطرق تواصلها، مقارنة بأهداف احلد  دامت حوالي سنة ونصف إلى تقييم استراتيجية السياسة 

األقصى من التشغيل واستقرار األسعار.

ويقر اإلطار اجلديد للسياسة النقدية بشكل صريح بالتحديات التي تطرحها أسعار الفائدة القريبة من النطاق األدنى 

الفعلي ملدة طويلة. فبخفض هوامش سعر الفائدة من أجل دعم االقتصاد، يرفع النطاق األدنى من حدة اخملاطر التنازلية 

بالنسبة للتشغيل والتضخم. وملواجهة هذه اخملاطر، أشار االحتياطي الفدرالي األمريكي إلى أنه مستعد الستعمال 

جميع األدوات املتاحة له من أجل دعم االقتصاد. 

فبالنسبة للشق املتعلق بالتشغيل، يشير اإلطار اجلديد إلى أن احلد األقصى من التشغيل أصبح هدفا واسعا وشموليا. 

وتبني املراجعة أن قرار السياسة النقدية سيعتمد على "تقديرات اخلصاص في التشغيل مقارنة مع مستواه األقصى" 

بدال من "الفوارق مقارنة مع مستواه األقصى" كما كان الشأن في اإلطار القدمي. ويعني االنتقال إلى "اخلصاص في 

التشغيل" أنه أصبح باإلمكان أن يبلغ التشغيل مستواه األقصى أو يتجاوزه دون إثارة أية مخاوف، إال إذا كان مصحوبا 

بارتفاع غير مرغوب فيه للتضخم أو بظهور مخاطر أخرى من شأنها أن حتول دون حتقيق األهداف. 

إذا أصبح  أنه  البعيد األمد هو حتقيق نسبة تضخم قدرها 2%. غير  وعلى مستوى استقرار األسعار، يبقى الهدف 

التضخم أقل من 2% بعد تباطؤ اقتصادي، ولم يتجاوز أبدا نسبة 2% حتى بعد انتعاش االقتصاد، فسيصبح متوسطه 

مع مرور الوقت أقل من 2%. وبالتالي، فإن توقعات التضخم ستتجه نحو البقاء في مستوى أدنى من الهدف احملدد 

ونحو خفض التضخم املسجل. ولتفادي هذه الدينامية غير املواتية، تشير االستراتيجية اجلديدة إلى أن االحتياطي 

التي  الفترات  الوقت. وهكذا، وبعد  مبرور  املتوسط  نسبة 2% في  التضخم  بلوغ  على  األمريكي سيعمل  الفدرالي 

قليال  أعلى  تضخم  نسبة  حتقيق  إلى  ستسعى  مواتية  نقدية  سياسة  من 2%، فإن  أدنى  التضخم  فيها  سيكون 

متوسط  لبلوغ  يسعى  كان  األمريكي، وإن  الفدرالي  االحتياطي  ذلك، فإن  عن  الوقت. وفضال  بعض  من 2% خالل 

نسبة تضخم قدرها 2%، فإنه ال يتمسك بصيغة رياضية خاصة حتدد متوسط النسبة. وميكن اعتبار هذه املقاربة 

اجلديدة مبثابة شكل سلس الستهداف تضخم متوسط. 

واعتبر االحتياطي الفدرالي األمريكي أن مراجعة إطار السياسة النقدية داخل فترات زمنية منتظمة تعتبر ممارسة 

معمقة  عمومية  مبراجعة  يقوم  أن  عليه  فإن  وبالتالي،  واملسؤولية.  الشفافية  حتسني  من  متكن  قد  مؤسساتية 

الستراتيجيته، وألدواته وممارساته التواصلية في مجال السياسة النقدية، كل 5 سنوات تقريبا.

النقدية مبشاركة  تقييم لسياسته  األوروبي عملية  املركزي  البنك  األمريكي، أطلق  الفدرالي  االحتياطي  غرار  وعلى 

جميع األطراف املعنية. وسيهم هذا التقييم باخلصوص صيغته الكمية اخلاصة باستقرار األسعار، ومجموعة أدوات 

السياسة النقدية، والتحاليل االقتصادية والنقدية، وطرق التواصل، واالستقرار املالي، والتشغيل والتنمية املستدامة. 

وقد مت تأجيل هذا التقييم الذي كان من املفترض إنهاؤه سنة 2020، إلى غاية منتصف سنة 2021 بسبب جائحة 

كوفيد-19. كما أن بنك كندا يعمل بدوره على مراجعة استراتيجيته املتعلقة بالسياسة النقدية، وذلك في إطار 

جتديد التفاهم مع احلكومة الفدرالية حول هدف التضخم، سنة 2021. 
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والتضخم األساسية  السلع  3.1 أسعار 
الطاقيـة السلـع األساسيـة  1.3.1 أسـعـار 

في سوق النفط، واصلت األسعار ارتفاعها في شهر غشت، 
البرنت  سعر  ملتوسط  شهري  ارتفاع  تسجيل  مع  خاصة 
املتوسط.  في  للبرميل  دوالر   45,1 إلى   %4,1 بنسبة 
األعضاء  البلدان  إبقاء  إلى  باخلصوص  االرتفاع  هذا  ويعزى 
املنتجة  البلدان  وبعض  للنفط  املصدرة  الدول  منظمة  في 
على  غشت،   19 في  املنعقد  االجتماع  إثر  على  األخرى، 
اتفاقها القاضي بخفض إنتاج النفط، وإلى تراجع اخملزونات 
سنوي، سجل  أساس  املتحدة. وعلى  الواليات  في  واإلنتاج 

سعر البرنت انخفاضا بواقع 24,4% في شهر غشت.

األوروبية خالل شهر  السوق  الطبيعي في  الغاز  وبلغ سعر 
نسبته  بارتفاع  حرارية، أي  وحدة  ملليون  غشت 2,86 دوالر 
الواضح  انخفاضه  مقابل  شهري،  أساس  على   %58,8

بواقع 22,2% على أساس سنوي. 

رسم بياني 7.1: سعر البرنت )بالدوالر للبرميل(

املصدر:  البنك الدولي.

الطاقية السلع األساسية غير  2.3.1 أسعار 

غشت  شهر  في  الطاقية  غير  املنتجات  أسعار  ارتفعت 
بنسبة 7,4% على أساس سنوي، متأثرة باألساس بأسعار 
بنسبة  تزايدا  األخيرة  هذه  سجلت  واخلامات. فقد  املعادن 
ارتفاعا  الفالحية  املنتجات  أسعار  شهدت  فيما   ،%9,8
بقي  فقد  الصلب،  بالقمح  يتعلق  وفيما   .%7,2 مبقدار 
إلى  شهر  من  للطن  دوالر   198,4 عند  تغيير  دون  سعره 

آخر، وارتفع بنسبة 9,5% على أساس سنوي.  

رسم بياني 8.1: تطور مؤشرات أسعار السلع األساسية غير الطاقية  
)2010= 100(

املصدر:  البنك الدولي.

إجماال  األسعار  واألسمدة، ارتفعت  الفوسفاط  سوق  وفي 
اخلام  للفوسفاط  في شهر غشت، بواقع 2,5% بالنسبة 
ليصل إلى 77 دوالر للطن، و12,1% بالنسبة للفوسفاط 
 %5,4 وبنسبة  للطن،  دوالر   342 إلى  األمونياك  ثنائي 
للطن،  إلى 276 دوالر  املمتاز  الثالثي  للفوسفاط  بالنسبة 
و16,4% بالنسبة لليوريا إلى 249 دوالر للطن، بينما بقي 
سعر كلورور البوتاسيوم مستقرا في 202,5 دوالر للطن. 
وعلى أساس سنوي، عرفت األسعار انخفضات مبقدار %1,4 
بالنسبة للفوسفاط اخلام، و5% بالنسبة لليوريا، و%23,7 
بنسبة  ارتفاعها  مقابل  البوتاسيوم،  لكلورور  بالنسبة 
و%7,7  األمونياك،  ثنائي  للفوسفاط  بالنسبة   %0,8

بالنسبة للفوسفاط الثالثي املمتاز. 

رسم بياني 9.1: تطور األسعار الدولية للفوسفاط واالسمدة

املصدر: البنك الدولي. 
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3.3.1 التضخم

إلى  ليصل  املتحدة  الواليات  في  ارتفاعه  التضخم  واصل 
منطقة  يوليوز. وفي  بعد 1% في  غشت  شهر  1,3% في 
مستوى  إلى  انتقل  أنه  للتضخم  أولي  تقدير  األورو، يظهر 
سلبي في شهر غشت للمرة األولى منذ شهر ماي 2016. 
حيث بلغ 0,2-% في غشت، بعد 0,4% في يوليوز. ويعكس 
فرنسا،  انخفاضات من 0,9% إلى 0,2% في  التطور  هذا 
ومن 0% إلى 0,1-% في أملانيا، ومن 0,8% إلى 0,5-% في 

إيطاليا، ومن 0,7-% إلى 0,6-% في إسبانيا. 

وبالنسبة لباقي االقتصادات املتقدمة، تسارع التضخم من 
املتحدة،  اململكة  في  يوليوز  إلى 1% في  يونيو  0,6% في 

ومن 0,1% إلى 0,3% في اليابان. 

وعلى مستوى أبرز البلدان الصاعدة، ارتفعت نسبة التضخم 
من 3,2% في يونيو إلى 3,4% في يوليوز في روسيا، ومن 
الصني، ومن 2,1% إلى 2,3% في  2,5% إلى 2,7% في 

البرازيل، ومن 6,2% إلى 6,9% في الهند. 

رسم بياني 10.1: تطور التضخم في الواليات املتحدة ومنطقة األورو

.Thomson Reutersو Eurostat :املصادر

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

20182019
2020

غشتيوليوزيونيو

2,41,80,61,01,3الواليات املتحدة

0,2-1,81,20,30,4منطقة األورو 
0,1-1,91,40,80,0أملانيا 

2,11,30,20,90,2فرنسا

0,6-0,7-0,3-1,70,8إسبانيا

0,5-0,40,8-1,20,6إيطاليا

غير متوفر2,51,80,61,0اململكة املتحدة
غير متوفر1,00,50,10,3اليابان

املصادر: Eurostat ،Thomson Reuters وصندوق النقد الدولي.
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2. احلسابات اخلارجية
تشير املعطيات املؤقتة للمبادالت اخلارجية احملصورة في نهاية يوليوز 2020 إلى انخفاض قوي للمبادالت اخلارجية من سنة 
إلى أخرى، مع تراجع الواردات مببلغ 50,9 مليار، والصادرات مبقدار 28,6 مليار. وبلغ العجز التجاري 100,1 مليار، وارتفعت 
نسبة تغطية الصادرات للواردات من %57,9 إلى %58,3. وتزايد انخفاض عائدات األسفار الذي بدأ في شهر أبريل ليصل 
تراجع  املالية، فقد  العمليات  أهم  اخلارج %3,2. وبخصوص  املقيمني في  املغاربة  تقلص حتويالت  بلغ  إلى %44,1، فيما 
الصافي لالستثمارات األجنبية املباشرة بنسبة %21,5 إلى 9 ماليير، بينما انخفضت االستثمارات املباشرة للمغاربة في 
اخلارج إلى 2,7 مليار درهم بعد 5,6 مليار خالل نفس الفترة من سنة 2019. وفيما يتعلق باألصول االحتياطية الرسمية 
لبنك املغرب، فقد وصل مبلغها اجلاري إلى 292,5 مليار درهم في متم يوليوز 2020، أي ما يعادل 7 أشهر و14 يوما من 

واردات السلع واخلدمات.

التجاري 1.2 امليزان 

1.1.2 الصادرات

بنسبة  تراجعا   2020 يوليوز  نهاية  في  الصادرات  عرفت 
وهم  السابقة،  السنة  من  الفترة  بنفس  مقارنة   %17
هذا االنخفاض جميع القطاعات. وبشكل خاص، تقلصت 
بواقع 28,7% إلى 32,8  السيارات  مبيعات قطاع صناعة 
 %35,3 بنسبة  تدنيا  التقلص  هذا  ويشمل  درهم،  مليار 
األسالك،  لفرع  بالنسبة   %35 وبواقع  التصنيع،  لقسم 

و23,3% بالنسبة لفرع "جتهيزات السيارات واملقاعد". 

وتدنت صادرات قطاع النسيج واجللد بـنسبة 29,5% إلى 
15,9 مليار، كما انخفضت صادرات قطاع صناعة الطيران 
بواقع 21,2% إلى 7,6 مليار. وعلى نفس املنوال، انخفضت 
مبقدار  الغذائية  والصناعات  الفالحية  املنتجات  صادرات 
مبيعات  بتراجع  أساسا  متأثرة  مليار،   36,5 إلى   %4,7
صادرات  عرفت  فيما   ،%6,4 بنسبة  الغذائية  الصناعة 
صادرات  وبخصوص  استقرار.  شبه  الفالحية  املنتجات 
الفوسفاط ومشتقاته، فقد انخفضت بنسبة 4,2% إلى 
مبيعات  بتقلص  اخلصوص  على  درهم، ارتباطا  28,8 مليار 
حجم  لتراجع  بنسبة 33,2%، نتيجة  الفوسفور  حامض 
الصادرات بنسبة 22,6% وثمن الوحدة عند التصدير بواقع 
األسمدة  صادرات  ذلك، عرفت  من  العكس  13,7%. وعلى 
املصدرة  الكميات  ارتفاع  إثر  نسبته 10,3% على  ارتفاعا 
والكهرباء،  اإللكترونيك  قطاع  مبيعات  بواقع 33,9%. أما 
مع  خاصة  مليار،   5,6 إلى   %5,6 بنسبة  فانخفضت 

تراجع املكونات اإللكترونية بواقع %34. 

  

الدراهم( جدول 1.2: تطور الصادرات )مباليني 

القطاعات  / األنشطة
يناير-يوليوز

*2002
يناير-يوليوز

2019

التغيرات

%بالقيمة

17,0-601 28-601 000168 140الصادرات
28,7-155 13-913 75845 32السيارات

35,3-992 6-790 79819 12البناء
35,0-506 6-565 05918 12األسالك

األجزاء الداخلية للسيارات 
ومقاعدها

3 4154 452-1 037-23,3

29,5-641 6-536 89522 15املنسوجات واجللد      

4W07-5 000-34,7 40714 9مالبس مصنعة

32,3-425 1-407 9824 2مالبس داخلية

20,8-361-735 3741 1أحذية

18,9-574 2-611 03713 11صناعات أخرى
21,2-059 2-692 6339 7صناعة الطيارات

 EWIS 37,2-579 1-249 6704 2الربط البيتي

8,7-470-397 9275 4التجميع

الزراعة واألغذية 
الزراعية

36 53238 318-1 786-4,7

6,4-269 1-898 62919 18صناعة األغذية
الزراعة والغابات 

والصيد
17 15017 260-110-0,6

4,2-277 1-100 82330 28الفوسفات ومشتقاته

5,6-333-942 6095 5صناعات إلكترونية

34,0-864-538 6742 1أجزاء إلكترونية

29774057,1 0371 2االلكترونيات املتخصصة

صناعات استخراجية 
أخرى

1 7132 489-776-31,2

*معطيات مؤقة
املصدر: مكتب الصرف.
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جدول 2.2: تطور صادرات الفوسفاط ومشتقاته )على أساس سنوي (%

يناير-يوليوز 2002/يناير-يوليوز 2019*

السعرالكميةالقيمة

6,1-0,95,5-الفسفاط اخلام

17,7-10,333,9األسمدة الطبيعية والكيماوية

13,7-22,6-33,2-احلمض الفوسفوري

*معطيات مؤقة
املصدر: مكتب الصرف.

رسم بياني 1.2: تطور صادرات قطاع السيارات

*معطيات مؤقة
املصدر: مكتب الصرف.    

2.1.2 الواردات

مما   ،%17,5 بنسبة  انخفاضا  الواردات  سجلت  باملوازاة، 
يعكس باألساس تراجع مشتريات منتجات االستهالك تامة 
الصنع مبقدار 24,8% إلى 49,6 مليار، مدفوعة بانخفاض 
ومقتنيات   ،%41,2 بنسبة  السياحية  السيارات  واردات 
السياحية" بنسبة 34,6%. ومن  السيارات  "أجزاء وقطع 
جانب آخر، انخفضت الفاتورة الطاقية بنسبة 31,6% إلى 
مشتريات  بتقلص  اخلصوص  على  ارتباطا  مليار،   30,9
سعر  تراجع  بنسبة 37,1% بسبب  الوقود  وزيت  الغازوال 
وزيوت  النفط  زيت  ومشتريات   ،%29,3 بنسبة  االستيراد 
التشحيم بواقع 52,5%، ارتباطا بانخفاض احلجم املستورد 
واردات "الفحم  ذلك، شهدت  عن  بنسبة 50,7%. وفضال 
املماثلة" انخفاضا  الصلبة  والوقود  الكوك  وفحم  احلجري 

بنسبة 17,7%، نتيجة لتراجع سعرها بواقع %19,1.

التجهيز  سلع  مشتريات  انخفضت  املنوال،  نفس  وعلى 
بنسبة 18,5% إلى 61,3 مليار درهم، مما يعكس باخلصوص 
تراجع واردات قطاع "الطائرات والعربات اجلوية األخرى" مببلغ 

املصنعة  نصف  املنتجات  تدنت مشتريات  6,9 مليار. كما 
اخلام  املنتجات  بواقع 16,6% إلى 51,9 مليار، ومشتريات 
بسبب  خاصة  درهم،  مليار   11,3 إلى   %17,8 بنسبة 
وبالعكس،  بنسبة %44.  اخلام  الكبريت  واردات  انخفاض 
بنسبة 23,2% إلى 35  الغذائية  املنتجات  واردات  تنامت 
القمح بنسبة  ارتفاع مشتربات  باخلصوص  مليار، لتعكس 
إلى 1,8  الذرة  درهم، ومشتريات  44,4% إلى 8,6 مليار 

مليار درهم.  

جدول 3.2: تطور الواردات )مباليني الدراهم(

 مجموعات االستعمال
يناير-يوليوز

*2002
يناير-يوليوز

2019

التغيرات

% القيمة

 الواردات )مع احتساب التكلفة
17,5-910 50-988 290    078 240   والتأمني والشحن(

31,6-294 14-221 45    927 30    منتجات طاقية
37,1-377 8-571 22    194 14    الغازوال والفيول

الفحم؛ فحم الكوك ووقود 
صلبة مماثلة

    2 219    4 670-2 451-52,5

14,2-244 1-755 8    511 7    زيوت النفط ومواد التشحيم

24,8-369 16-974 65    605 49    منتجات استهالكية مصنعة

اخلاصة 41,2-699 4-396 11    697 6  السيارات 

أجزاء وقطع غيار السيارات 
اخلاصة

    6 964    10 646-3 682-34,6

25,8-354 1-246 5    892 3    قمشة وخيوط صناعية

18,5-876 13-174 75    298 61    سلع التجهيز

طائرات وعربات جوية أو 
فضائية أخرى

    99    7 043-6 944-98,6

37,0-033 2-493 5    460 3    أسالك وكابالت كهربائية

أجهزة قطع أو إيصال التيار 
الكهربائي

    4 604    5 604-1 000-17,8

16,6-346 10-282 62    936 51    منتجات نصف مصنعة

بالستيك ومواد بالستيكية 
متنوعة

    7 155    8 563-1 408-16,4

أسالك وقضبان وأعمدة 
حديدية

    2 117    3 150-1 033-32,8

17,8-442 2-713 13    271 11    املنتجات اخلامة

44,0-016 2-586 4    570 2    الكبريت اخلام وغير املكرر

اخلشب اخلشن أو املربع أو 
شبه اخلام

    1 193    1 735-542-31,2

59823,2 4356 28    033 35    منتجات غذائية
65144,4 9742 5    625 8    القمح

-452 3581    810 1    االشعير
*معطيات مؤقة

املصدر: مكتب الصرف.    
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احلسابات اخلارجية

املـعـامـالت اجلارية بـنـود مـيـزان  2.2 بـاقـي 

انخفض الرصيد الفائض مليزان اخلدمات بنسبة 27,8% إلى 
مببلغ 27,7  الصادرات  لتقلص  درهم، نتيجة  35,6 مليار 
مليار إلى 77 مليار، أي بقدر أكبر من تقلص الواردات الذي 
بلغ 14 مليار لتصل إلى 41,5 مليار درهم. وبشكل خاص، 
التنازلي  املنحى  حدة  تزايدت  احلدود،  إغالق  استمرار  ومع 
 ،%44,1 بنسبة  انخفاضا  بتسجيلها  األسفار،  لعائدات 

كما انخفضت نفقاتها بواقع %48,4.  

�جدول 4.2: تطور واردات أهم املنتجات الطاقية 
املئوية(*  )على أساس سنوي، بالنسبة 

يناير-يوليوز

*2002
يناير-يوليوز

2019
التغيرات

% القيمة

16,8-29,3-11,0-37,1-الغاز  والفيول

غاز البترول واحلروقات 
األخرى

-14,2-3,6-11,0-25,9

الفحم؛ فحم الكوك 
ومحروقات صلبة مماثلة

-17,71,8-19,1-37,8

52,3-3,7-50,7-52,5-زيوت البترول وزيوت التشحيم

24,5-28,6-17,2-40,8-بنزين النفط
*معطيات مؤقة

املصدر: مكتب الصرف.    

رسم بياني 2.2: تطور مداخيل األسفار

*معطيات مؤقة
املصدر: مكتب الصرف.    

فقد  اخلارج،  في  املقيمني  املغاربة  لتحويالت  وبالنسبة 
إلى  لتصل  األخيرين  الشهرين  خالل  كبير  بشكل  حتسنت 
36,1 مليار درهم، وينتقل انخفاضها من 11,3% في نهاية 

ماي إلى 3,2% في متم يوليوز.    

رسم بياني 3.2: تطور حتويالت املغاربة املقيمني باخلارج* 

*معطيات مؤقة
املصدر: مكتب الصرف.    

جدول 5.2: تطور مبادالت اخلدمات مباليني الدراهم

يناير-يوليوز

*2002
يناير-يوليوز

2019
التغيرات

% القيمة

25,2-970 13-   438 55    468 41 الواردات

26,4-672 27-   708 104   036 77 الصادرات

27,8-702 13-   270 49    568 35 الرصيد
*معطيات مؤقة

املصدر: مكتب الصرف.    

املالي 3.2 احلساب 

الصافي  التدفق  انخفض  املالية،  للعمليات  بالنسبة 
 9 إلى   %21,5 بنسبة  املباشرة  األجنبية  لالستثمارات 
 %26,4 بواقع  املداخيل  تراجع  تسجيل  مع  درهم،  ماليير 
ماليير.   6 إلى   %32,7 مبقدار  والنفقات  مليار،   15 إلى 
للمغاربة  املباشرة  االستثمارات  تدفق  ذلك، تقلص  ومبوازاة 
درهم،  مليار   2,7 إلى  ليصل  مليار   2,9 مببلغ  اخلارج  في 
بفعل تأثير تراجع النفقات مبقدار 1,8 مليار درهم، وارتفاع 

املداخيل مببلغ 1,2 مليار درهم. 

لألصول  اجلاري  املبلغ  وصل   ،2020 يوليوز  متم  وفي 
االحتياطية الرسمية إلى 292,5 مليار درهم، وهو ما يعادل 

تغطية 7 أشهر و14 يوما من واردات السلع واخلدمات. 
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 جدول 6.2: تطور االستثمارات املباشرة )مباليني الدراهم(

يناير-يوليوز

*2002
يناير-يوليوز

2019
التغيرات

السعرالقيمة

االستثمارات   األجنبية 
املباشرة 

 9 020    
11 497   -2 477-21,5

26,4-386 5-   394 20    008 15 املداخيل

32,7-909 2-   897 8    988 5 النفقات

استثمارات  املغاربة 
املقيمني  باخلارج

 2 724    5 644   -2 920-51,7

26,4-766 1-   687 6    921 4 النفقات

-154 1   043 1    197 2 املداخيل
*معطيات مؤقة

املصدر: مكتب الصرف.    
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النقد واالئتمان وسوق األصول

3. النقد واالئتمان وسوق األصول
القروض وتدني سعر  الفائدة على  انخفاض أسعار  بتواصل  النقدية  الثاني من سنة 2020، متيزت األوضاع  الفصل  خالل 
الصرف الفعلي احلقيقي. وبخصوص القروض املمنوحة للقطاع غير املالي، فقد تسارعت، على أساس سنوي، بنسبة %6,2 
القروض  وانتعاش  اخلاصة،  للمقاوالت  املمنوحة  القروض  تسارع  التطور  هذا  ويعكس  السابق،  الفصل  في  عوض %5,5 
النقدية، فقد  الكتلة  بباقي مقابالت  يتعلق  املوجهة لألسر. وفي ما  القروض  العمومية، وتباطؤ منو  املمنوحة للمقاوالت 
تزايدت األصول االحتياطية الرسمية بنسبة 22,1% عوض 9,8%، والديون الصافية على اإلدارة املركزية بواقع %16,8 

مقابل 8,1% في الفصل السابق. وإجماال، تسارع منو الكتلة النقدية من 3,9% إلى %6,9. 

وفي سوق العقار، انخفضت أسعار األصول بنسبة 3,3% في الفصل الثاني من سنة 2020. ويشمل هذا التطور انخفاض 
أسعار األمالك السكنية بواقع 3,8%، وأسعار األراضي بنسبة 3%، وأسعار األمالك اخملصصة لالستعمال املهني بنسبة 
0,9%. وبالنسبة للمعامالت، فقد انخفض عددها بنسبة 42,8% أساسا بسبب تأثير القيود املعتمدة في إطار مكافحة 
جائحة كوفيد -19. وقد بلغ انخفاض املبيعات  38,2% بالنسبة لألمالك السكنية، و53,7% بالنسبة لألراضي، و%54,2 
بالنسبة لألمالك اخملصصة لالستعمال املهني. وعلى مستوى بورصة الدارالبيضاء، سجل مؤشر مازي ارتفاعا نسبته %4,8 

في الفصل الثاني، بعد انخفاضه بواقع 20,3%، وبلغ حجم املبادالت 12,8 مليار بعد 15,8 مليار في الفصل السابق.  

النقدية 1.3 األوضاع 

الفائدة البنكية وأسعار  1.1.3 السيولة 

خالل الفصل الثاني من سنة 2020، تزايدت حاجة البنوك 
املتوسط  في  درهم  إلى 95,9 مليار  لتصل  السيولة  إلى 
األسبوعي، مقابل 71,4 مليار في الفصل السابق. وبذلك، 
رفع بنك املغرب حجم تدخالته إلى 98,5 مليار، منها 31,1 
باخلصوص على شكل تسبيقات ملدة 7 أيام، و47,6  مليار 
مليار على شكل عمليات إعادة الشراء، و15,8 مليار برسم 
عمليات القروض املضمونة املمنوحة في إطار برنامج دعم 
واملتوسطة، و3,5  والصغرى  جدا  الصغيرة  املقاوالت  متويل 

مليار على شكل مبادالت الصرف. 

السيولة  عجز  تفاقم  إلى  املتاحة  البيانات  آخر  وتشير 
يوليوز، وإلى  في  املتوسط  في  إلى 102,7 مليار  البنكية 

غشت.  في  106,2 مليار 

وفي هذا السياق، بلغ سعر الفائدة بني البنوك 1,93% في 
الثاني، و1,5% خالل شهري يوليوز  املتوسط خالل الفصل 
مجلس  اتخذه  الذي  للقرار  باخلصوص  نتيحة  وغشت، 
 ،2020 يونيو  شهر  في  املنعقد  اجتماعه  خالل  البنك، 
إلى 1,5%. وفي  الرئيسي  الفائدة  والقاضي بخفض سعر 

سوق سندات اخلزينة، اجتهت أسعار الفائدة نحو االنخفاض 
إجماال، سواء بالنسبة للقسم األولي أو الثانوي. 

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

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

201820192020

ف3*ف 2ف1ف 4ف3ف 2ف1ف 4ف3

-522,422,452,372,312,312,272,342,16 أسبوعا

2,582,602,512,392,382,322,402,221,81سنتان

52,822,862,772,602,582,462,502,422,10 سنوات

103,283,343,193,022,972,812,652,402,39 سنوات

-3,643,423,383,102,942,90-153,70 سنة
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رسم بياني 2.3: بنية أسعار الفائدة في السوق الثانوية حسب آجال 
االستحقاق

*املتوسط املسجل في شهري أبريل وماي

وفي باقي األسواق، لم تشهد األسعار املطبقة على إصدارات 
شهادات اإليداع أية تغييرات ملموسة خالل الفصل الثاني 
فقد  الودائع،  على  الفائدة  أسعار  أما   .2020 سنة  من 
املتوسط  إلى 2,64% في  أساس  مبقدار 9 نقط  تراجعت 
إلى  أساس  نقط  و4  أشهر،   6 ألجل  للودائع  بالنسبة 
هذه  ظل  واحد. وفي  عام  ألجل  للودائع  3,02% بالنسبة 
طفيف.      بشكل  الظروف، تراجعت كلفة متويل1  البنوك 

املئوية( رسم بياني 3.3: تغير تكلفة متويل البنوك)بالنقط 

نتائج  تشير  القروض،  على  الفائدة  ألسعار  وبالنسبة 
برسم  البنوك  لدى  املغرب  بنك  أجراه  الذي  االستقصاء 
الفصل الثاني من سنة 2020 إلى انخفاض متوسط سعر 
إلى %4,58.  أساس  نقطة  مبقدار 29  اإلجمالي  الفائدة 
الفائدة  أسعار  شهدت  املؤسساتية،  القطاعات  وحسب 
مبقدار  تراجعا  للمقاوالت  املمنوحة  القروض  على  املطبقة 
بالنسبة  نقطة   65 مبقدار  تقلصا  تشمل  نقطة،   26
للمقاوالت الصغيرة جدا والصغرى واملتوسطة، و28 نقطة 
بالنسبة للمقاوالت الكبرى. أما أسعار الفائدة على القروض 
بواقع 11 نقطة أساس،  تراجعت  املمنوحة للخواص، فقد 

1 حتت�صب كلفة التمويل كمتو�صط مرجح تكلفات م�صادر البنوك.

املدينة  للحسابات  بالنسبة  قدره 119 نقطة  تقلص  مع 
وقروض اخلزينة، وارتفاع مبقدار 34 نقطة بالنسبة لقروض 

االستهالك، و25 نقطة بالنسبة للقروض العقارية.    

القروض الفائدة على  جدول 2.3: تطور أسعار 

20192020
ف 2ف 1ف 4ف 3ف 2ف 1

اإلجمالي الفائدة  5,024,985,094,914,874,58 سعر 

5,785,345,695,555,645,53األفراد

4,74,184,514,484,394,64القروض العقارية

6,746,716,726,666,757,09قروض االستهالك

4,784,854,924,774,74,44املقاوالت

4,724,74,744,654,614,39قروض اخلزينة

4,485,075,24,584,494,19قروض التجهيز

5,595,466,076,126,156,12القروض العقارية

  
جدول 3.3: أسعار الفائدة على الودائع

201820192020
ف 2ف 1ف 4ف3ف 2ف1ف 4ف3ف 2 

   2,64   2,73    2,68    2,75    2,68    2,78    2,71    2,80    2,78 6 أشهر

   3,02      3,06     2,98    3,01   3,00    3,06    3,04    3,07    123,10 شهرا

2.1.3 سعر الصرف

قيمة  انخفضت   ،2020 سنة  من  الثاني  الفصل  خالل 
الدوالر  مقابل  بنسبة %0,15  آخر،  إلى  فصل  من  األورو، 
بنسبة 2,18% مقابل  الدرهم  قيمة  األمريكي. وتراجعت 
الدوالر األمريكي. وباملقارنة  األورو، وبنسبة 2,32% مقابل 
العملة  قيمة  ارتفعت  الصاعدة،  البلدان  أبرز  عمالت  مع 
وبـواقع  التركية،  الليرة  مقابل   %9,88 بنسبة  الوطنية 
قيمتها  تراجعت  اإلسترليني، بينما  اجلنيه  0,75% مقابل 
لذلك،  ونتيجة  الصيني.  اليوان  مقابل   %0,80 بواقع 
بالقيمة   %0,43 بنسبة  الفعلي  الصرف  سعر  انخفض 

اإلسمية وبواقع 0,82% بالقيمة احلقيقية.   

رسم بياني 4.3: تطور سعر صرف الدرهم
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ذلك،  من  العكس  وعلى   .%9,8 بنسبة  سنويا  ارتفاعا 
بـنسبة  تدنيها  بواقع 7,5% بعد  ألجل  الودائع  انخفضت 
ودائع  انخفاض  حدة  تراجع  التطور  هذا  ويشمل   ،%9,7
املقاوالت اخلاصة من 12,2% إلى 6,4%، وتزايد تقلص ودائع 

األسر من 2,3% إلى %4. 

وحسب أهم املقابالت، يعكس تطور الكتلة النقدية تسارع 
منو األصول الرسمية لالحتياطيات من 9,8% إلى %22,1، 
إلى   %8,1 من  املركزية  اإلدارة  على  الصافية  والديون 

من 4,9% إلى %6,3.  البنكي  16,8%، واالئتمان 

املبلغ اجلاري  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  للنقود، النسبة  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

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

الدولي   النقد  املغرب وصندوق  املصدر:حسابات بنك 

فقد  األجنبية،  بالعمالت  املنجزة  للمعامالت  وبالنسبة 
بتقلص  اخلصوص  على  ارتباطا  هاما  انخفاضا  عرفت 
العمليات  حجم  متوسط  سجل  فقد  اخلارجية.  املبادالت 
انخفاضات  الثاني  الفصل  الزبناء خالل  للبنوك مع  بالناجز 
للمبيعات،  بالنسبة  درهم  مليار   19,4 إلى  قدرها %20 
وباملثل،  للمشتريات.  بالنسبة  مليار  إلى 18,1  و%20,4 
إلى  لتصل   %41,5 بنسبة  ألجل  املشتريات   تراجعت 
إلى   %29,9 بواقع  ألجل  املبيعات  وانخفضت  ماليير،   8
أية  املغرب  بنك  ينجز  الفترة، لم  هذه  2,7 مليار. وخالل 
وفي  البنوك.  مع  األجنبية  للعمالت  بيع  أو  شراء  عملية 
لدى  للصرف  الصافية  الوضعية  الظروف، بلغت  هذه  ظل 
نهاية  في  درهم  مليار  قدره 5,2  إيجابيا  مستوى  البنوك 
يونيو، مقابل رصيد سلبي مببلغ 0,8 مليار في متم مارس 

     .2020

الـنـقـديـة 3.1.3 األوضــاع 

انتقلت وتيرة منو الكتلة النقدية م3 من 3,9% في الفصل 
 .2020 سنة  من  الثاني  الفصل  في   %6,9 إلى  األول 
من  االئتمانية  العملة  منو  تسارع  التطور  هذا  ويعكس 
الكثيرة  للتدفقات  باألساس  نتيجة   ،%20,1 إلى   %9,5
اخلارج بسبب عملية "تضامن"  وبسبب شهر  نحو  للنقد 
بعد   %8,4 بنسبة  ألجل  الودائع  تزايدت  كما  رمضان. 
األسر  ودائع  منو  وتيرة  بتزايد  اخلصوص  على  6,6%، ارتباطا 
املالية  غير  الشركات  ودائع  من 6,1% إلى 7,9%، وتباطؤ 
أن  وبعد  جهتها،  ومن   .%9,3 إلى   %9,9 من  اخلاصة 
تقلصت مبقدار 3,6% في الفصل السابق، سجلت سندات 
النقدية  املنقولة  القيم  في  اجلماعي  التوظيف  مؤسسات 
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رسم بياني 8.3: تغير االئتمان على أساس سنوي

وبخصوص القروض املوجهة للقطاع غير املالي، فقد انتقلت 
هذا  السنوي من 5,5% إلى 6,2%، ويعكس  منوها  نسبة 
اخلاصة،  للمقاوالت  املمنوحة  القروض  منو  تسارع  التطور 
منو  العمومية، وتباطؤ  للمقاوالت  اخملولة  القروض  وانتعاش 

القروض املوجهة لألسر.

وبذلك، تزايدت القروض املمنوحة  للمقاوالت اخلاصة بنسبة 
ارتفاع  يعكس  السابق، مما  الفصل  10,1% بعد %7,2 في 
تسهيالت اخلزينة من 9,5% إلى 15,7%، وقروض التجهيز 
القروض  وتيرة  من 6,9% إلى 7,5%. وبالعكس، تباطأت 

املوجهة لإلنعاش العقاري من 2% إلى %1,1. 

أما القروض املمنوحة للمقاوالت العمومية، وبعد تراجعها 
 ،%1,3 بواقع  ارتفعت  األول،  الفصل  في   %2,2 بنسبة 
من  اخلزينة  تسهيالت  انخفاض  حدة  تراجع  مع  السيما 
من  التجهيز  قروض  منو  وتباطؤ   ،%14,4 إلى   %19,9

1,4% إلى %0,7. 

فقد  الفردية،  للمقاوالت  اخملولة  بالقروض  يتعلق  ما  وفي 
التطور  هذا  ويشمل   ،%0,7 إلى   %1,7 من  منوها  تراجع 
ارتفاعها  بنسبة 3,2%، مقابل  التجهيز  قروض  انخفاض 
من  العقارية  القروض  انخفاض  حدة  وتراجع   ،%2 بواقع 
اخلزينة  تسهيالت  منو  وتيرة  وتسارع   ،%5,9 إلى   %13,4

من 5,9% إلى %9,1. 

اخلاصة  الفصلية  املعطيات  النشاط، تشير  وحسب قطاع 
املوجهة  القروض  تزايد  إلى  اخلصوص  على  يونيو  بشهر 
والتبغ" بنسبة 5,7% عوض  الغذائية  لقطاع "الصناعات 
ارتفعت  كما  مارس.  نهاية  في   %4,4 بواقع  انخفاضها 

واملاء" بنسبة  لقطاع "الكهرباء والغاز  اخملصصة  القروض 
لذلك،  وخالفا  السابق.  الفصل  في   %5,8 بعد   %6,6
واألشغال  "البناء  لقطاع  املمنوحة  القروض  شهدت 
العمومية" تراجعا بواقع 3,7%، وهو انخفاض أكبر من ذلك 
املسجل في الفصل األول وقدره 1,6%، وتراجعت وتيرة منو 
القروض املوجهة لقطاع "التجارة، وإصالح السيارات واألدوات 

املنزلية" من 15% إلى %3,4. 

وفي ما يخص القروض املوجهة للخواص، فقد تراجعت وتيرة 
منوها من 5,1% إلى 2,8%، على إثر تباطؤ قروض السكن 
االستهالك  قروض  وانخفاض   ،%2,3 إلى   %4,3 من 

بنسبة 0,1% بعد ارتفاعها بواقع %4,1. 

رسم بياني 9.3: مساهمة القطاعات املؤسساتية في تغير االئتمان على 
أساس سنوي

املصدر: بنك املغرب

وبخصوص الديون املعلقة األداء، فقد تزايدت بنسبة %9,3، 
في %7,9.  مستقرة  البنكي  االئتمان  في  نسبتها  وبقيت 
على  األداء  املعلقة  الديون  ارتفاع  التطور  هذا  ويعكس 
املالية  غير  الشركات  على  وتلك   ،%14,2 بنسبة  األسر 

اخلاصة مبقدار %6,3.   

رسم بياني 10.3: تطور العرض والطلب )مؤشر االنتشار(

املصدر: بنك املغرب
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وبالنسبة للقروض املمنوحة من طرف الشركات املالية عدا 
بنسبة %2,8  املالي، فتزايدت  غير  القطاع  لفائدة  البنوك 
 .2020 مارس  متم  في   %4,4 بعد  يونيو  نهاية  في 
املمنوحة  القروض  منو  نسبة  تباطؤ  التطور  هذا  ويشمل 
من 3,8% إلى 1,8%، وتباطؤ  التمويل  شركات  طرف  من 
منو القروض املمنوحة من طرف جمعيات القروض الصغرى 
تزايدت  ذلك،  من  العكس  وعلى   .%2,8 إلى   6,9% من 
بنسبة %24,7  احلرة  البنوك  طرف  من  املوزعة  القروض  

بعد ارتفاعها بواقع 12,7% في الفصل السابق. 

وتشير آخر املعطيات املتاحة واخلاصة بشهر يوليوز إلى منو 
واصلت  خاص،  وبشكل   .%5,8 بنسبة  البنكي  االئتمان 
محققة  حتسنها،  املالي  غير  للقطاع  املوجهة  القروض 

ارتفاعا قدره %6. 

وفي ما يتعلق مبجمعات التوظيفات السائلة، فقد تراجعت 
وتيرة منوها من %4,5 في املتوسط في الفصل األول إلى 0,7 
%في الفصل الثاني من سنة 2020. ويعكس هذا التطور 
ارتفاعها  بواقع 3,4% بعد  وتيرة منو سندات اخلزينة  تباطؤ 
التوظيف  مؤسسات  سندات  منو  وتباطؤ   ،%0,7 مبقدار 
 ،%4,6 إلى   %5,4 من  االقتراض  سندات  في  اجلماعي 
األسهم  في  اجلماعي  التوظيف  مؤسسات  سندات  و 

والسندات اخملتلفة من 20% إلى %6,8. 

رسم بياني 11.3: التطور السنوي للتوظيفات السائلة والودائع ألجل

األصول 2.3 أسعار 

1.2.3 األصول العقارية

مؤشر  سجل   ،2020 سنة  من  الثاني  الفصل  خالل 
أسعار األصول العقارية انخفاضا فصليا قدره %3,3. 

ويعكس هذا االنخفاض تراجع أسعار األمالك السكنية 
وأسعار   ،%3 بواقع  األراضي  وأسعار   ،%3,8 بنسبة 
 .%0,9 بنسبة  املهني  لالستعمال  اخملصصة  األمالك 
أما حجم املعامالت، فانخفض بنسبة 42,8%، بسبب 
تزامن هذا الفصل مع فترة احلجر الصحي. وقد هم هذا 
الفئات، بنسب بلغت 38,2% بالنسبة  التدني جميع 
لألراضي،  بالنسبة  و%53,7  السكنية،  لألمالك 
لالستعمال  اخملصصة  لألمالك  بالنسبة  و%54,2 

املهني.

اانخفاض  نسبة  تراوحت  املدن،  أهم  مستوى  وعلى 
األسعار ما بني 0,4% املسجلة في اجلديدة و7,2% في 
مكناس. كما عرف عدد املعامالت تقلصا تراوح ما بني 

الرباط.  الدارالبيضاء و57,1% في  27,4% في 

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

املصادر: بنك املغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية واملسح اخلرائطي

املالية 2.2.3 األصول 

1.2.2.3 األسهم

بعد االنخفاض االستثنائي بنسبة 20,3% املسجل برسم 
الفصل األول من سنة 2020، انخفض مؤشر مازي بنسبة 
السنوي  السلبي  أداؤه  الثاني، ليصل  الفصل  4,8% في 
باخلصوص  الفصلي  التطور  هذا  ويعكس   .%16,5 إلى 
البناء" بنسبة  لـ "البناء ومواد  القطاعية  املؤشرات  ارتفاع 
الغذائية"  و"الصناعة   ،%9,4 بواقع  و"االتصاالت"   ،%5
بنسبة 16,6%، و"خدمات النقل" بنسبة 23,9%. وخالفا 
و"  "البنوك"  بقطاعات  اخلاصة  املؤشرات  سجلت  لذلك، 
سلبية  أداءات  البنكية"  اخلدمات  وباقي  التمويل  شركات 

بلغت 4,2 %و8,5% على التوالي.    
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رسم بياني 13.3: التطور اليومي ملؤشر مازي

املصدر: بورصة الدارالبيضاء

رسم بياني 14.3: تطور املؤشرات القطاعية في الفصل الثاني من سنة 
)%( 2020

املصدر: بورصة الدارالبيضاء

وبالنسبة حلجم املعامالت، فقد بلغ 12,8 مليار درهم 
في الفصل الثاني بعد 15,8 مليار في الفصل السابق. 
وحسب األقسام، تراجع رقم املعامالت من 12,6 مليار 
املركزية لألصول، وتزايد من  السوق  إلى 8,6 مليار في 

الكتل.  سوق  في  إلى 3 ماليير  1,3 مليار 

وفي ظل هذه الظروف، سجلت رسملة البورصة ارتفاعا 
فصليا بنسبة 4,1% لتصل إلى 523,9 مليار درهم.  

أداء  إلى  غشت  نهاية  في  احملصورة  املعطيات  وتشير 
وبخصوص   .%16,7 قدره  مازي  ملؤشر  سنوي  سلبي 
في  مليار   1,5 بلغ  فقد  اإلجمالي،  املعامالت  حجم 
شهري  متوسط  بعد  غشت،  في  مليار  و1,1  يوليوز 
قدره 4,8 مليار خالل الشهور الستة األولى من السنة. 
نهاية  في  إلى 524,7 مليار  البورصة  رسملة  ووصلت 
غشت، أي بانخفاض نسبته 16,3% منذ بداية السنة.

الدين  الـسـيـادي 2.2.2.3 سوق 

 50,1 الداخلية  السوق  في  اخلزينة  إصدارات  بلغت 
مليار درهم في الفصل الثاني، أي بتزايد فصلي نسبته 
االستحقاق  آجال  اإلصدارات  هذه  وهمت   .%40,6
املتوسطة في حدود 76% وآجال االستحقاق القصيرة 

في حدود %18. 

وفي شهر يوليوز، وصلت إصدارات اخلزينة إلى 9,3 مليار 
آلجال  السندات  منها   %51,5 نسبة  وهمت  درهم، 
وأخذا  طويلة.  آلجال  السندات  و%34,4  قصيرة، 
 ، درهم  مليار   7,2 وقدره  التسديدات  مبلغ  باالعتبار 
وصل املبلغ اجلاري لسندات اخلزينة إلى 597,2 مليار، أي 

ارتفع بنسبة 7,2% مقارنة مع نهاية دجنبر. 

رسم بياني 15.3: تطور سندات اخلزينة

املصدر: بنك املغرب

الـخـاص الدين  3.2.2.3 سـوق 

في سوق الدين اخلاص، تزايدت اإلصدارات بنسبة %50,8 
سنة  من  الثاني  الفصل  في  درهم  مليار   21,8 إلى 
بعد 6,1  البنوك 13 مليار  إصدارات  2020. وبلغت 
املالية إلى 6,8  املقاوالت غير  مليار، وارتفعت إصدارات 

مليار مقابل 5,4 مليار في الفصل األول. 

وفي شهر غشت، وصل مبلغ اإلصدارات إلى 6,4 مليار 
بعد 9,9 مليار في يوليوز، و6 ماليير في املتوسط خالل 
باالعتبار،  التسديدات  السنة. وبأخذ  األول من  النصف 
بداية  منذ   %2,8 بنسبة  للدين  اجلاري  املبلغ  ارتفع 

السنة، ليصل إلى 235,3 مليار درهم.



33   I         تقريــر حـول السيـــاسة النقديـــة 	

النقد واالئتمان وسوق األصول

رسم بياني 16.3: تطور املبلغ اجلاري للدين اخلاص حسب جهات اإلصدار 
الدراهم( )مباليني 

املصادر: ماروكلير وحسابات بنك املغرب

القيم  التوظيف اجلماعي في  4.2.2.3 سندات مؤسسات 
املنقولة

االكتتابات  تدنت  السنة،  من  الثاني  الفصل  خالل 
القيم  في  اجلماعي  التوظيف  مؤسسات  سندات  في 
درهم،  مليار   205 إلى   %33,5 بنسبة  املنقولة 
إلى  بواقع %34,6  الشراء  إعادة  عمليات  وانخفضت 
مليار  قدره 12,2  صاف  بتحصيل  أي  مليار،   192,8
االرتفاع  نحو  اجتهت  فقد  األداءات،  وبخصوص  درهم. 
 %0,8 بني  ما  وتراوحت  الصناديق،  جملموع  بالنسبة 
بالنسبة  و%4,9  "النقدية"،  للصناديق  بالنسبة 

لصناديق "األسهم". 

ارتفاع  إلى  غشت  بشهر  اخلاصة  املعطيات  وتشير 
في  اجلماعي  التوظيف  ملؤسسات  الصافي  الرصيد 
السنة، بنسبة 4,8% إلى  بداية  املنقولة، منذ  القيم 
باخلصوص  التزايد  هذا  درهم. ويعكس  492,9 مليار 

ارتفاع 

متوسط  ألجل  "السندات  لصناديق  الصافي  الرصيد 
"النقدية"  الصناديق  ورصيد   ،%8,3 بنسبة  وطويل" 
انخفض رصيد صناديق "األسهم"  بواقع 3,7%، بينما 
وصناديق "السندات ألجل قصير" مبقدار 11,2% و%0,1 

على التوالي. 
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4. توجهات السياسة املالية
بالنظر إلى التأثير املرتقب جلائحة كوفيد-19، أعدت احلكومة قانون مالية معدل لسنة 2020 متت املصادقة عليه ونشره في 
اجلريدة الرسمية في نهاية شهر يوليوز. ويتوقع هذا القانون تفاقم عجز امليزاينة إلى 7,6% من الناجت الداخلي اإلجمالي، 
تتمثل في منو  اعتماد فرضية أساسية  املالية، مع  الداخلي اإلجمالي كما كان متوقعا في قانون  الناجت  عوض %3,7 من 
اقتصادي قدره 5-% بدال من 3,7%. وباملقارنة مع قانون املالية، برمج هذا القانون خفض النفقات إجماال مببلغ 9,8 مليار، 
بينما يرجح أن تعرف املداخيل انخفاضا قويا مقداره 44,3 مليار درهم بسبب تقلص مداخيل الضرائب والرسوم. كما مت 

خفض رصيد احلسابات اخلاصة للخزينة مبقدار النصف لتصل إلى 3 ماليير درهم. 

وبالنسبة لتنفيذ امليزانية برسم الشهور الثمانية األولى من سنة 2020، فقد أفرزت عجزا مببلغ 46,5 مليار، مقابل 35,2 
مليار سنة من قبل، وذلك مع احتساب الرصيد اإليجابي لصندوق كوفيد-19 البالغ 9 ماليير. ويعزى هذا التطور باألساس 
إلى تراجع املداخيل العادية بنسبة 6,5% إلى 158,5 مليار، نتيجة لتدني املداخيل الضريبية بواقع 8,4%، بينما سجلت 
بسبب  أساسا  بنسبة %4,3،  العادية  النفقات  ارتفعت  ذلك،  ومبوازاة   .%17,3 بنسبة  ارتفاعا  الضريبية  غير  املداخيل 
سجل  الظروف،  هذه  ظل  وفي   .%8,3 بواقع  واخلدمات  السلع  باقي  برسم  والنفقات   %7,2 األجوربنسبة  كتلة  ارتفاع 
االستثمارات  انخفضت  جانبها،  ومن  قبل.  من  مليار سنة  قدره 2,1  فائض  عوض  مليار،  مببلغ 16  العادي عجزا  الرصيد 

بنسبة 4,7% إلى 39,9 مليار، مما يرفع النفقات اإلجمالية إلى 214,4 مليار، أي بتزايد نسبته %2,5. 

ومن جانب آخر، قلصت اخلزينة مخزونها من العمليات قيد اإلجناز مببلغ 1,6 مليار، مما رفع عجز الصندوق إلى 48,1 مليار، 
مقابل 44,8 مليار في نهاية غشت 2019. ومتت تغطية هذه احلاجة مبوارد داخلية مببلغ صاف قدره 32,8 مليار وباقتراض 
خارجي صاف إيجابي قدره 15,2 مليار. ونتيجة لذلك، يرجح أن يكون املبلغ اجلاري للدين العمومي املباشر قد ارتفع بنسبة 
انخفاض  ذلك  على  يدل  كما  مالئمة  اخلزينة  متويل  ظروف  وتبقى  دجنبر 2019.  نهاية  في  مستواه  مع  باملقارنة   %7,9

متوسط أسعار الفائدة املرجحة على سندات اخلزينة الصادرة باملزايدة واحملصورة في متم شهر يوليوز 2020.

العادية 1.4 املداخيل 

األولى  الثمانية  الشهور  برسم  العادية  املداخيل  وصلت 
نسبته  بانخفاض  سنة 2020 إلى 158,5 مليار، أي  من 
سنة 2019. ويعكس  من  الفترة  نفس  مع  6,5% مقارنة 
حدود  في  املنجزة  الضريبية،  املداخيل  تراجع  التطور  هذا 
إلى   %8,4 بواقع  املعدل،  املالية  بقانون  مقارنة   %68,6
بنسبة  الضريبية  غير  العائدات  وتزايد  مليار،   142,2
الضريبية  العائدات  تقلص  17,3% إلى 14,4 مليار. ويعزى 
باستثناء  والرسوم،  الضرائب  جميع  مداخيل  تدني  إلى 
التي  الداخلية،  املضافة  القيمة  على  الضريبة  مداخيل 

تأثرت على اخلصوص بتراجع النشاط. 

وانخفضت مداخيل الضرائب املباشرة بنسبة 4,1% لتصل 
الضريبة  لتراجع عائدات  باألساس  إلى 58,7 مليار، نتيجة 
منو  مع  بواقع 6,4% إلى 27,7 مليار، خاصة  الدخل  على 
املؤداة  األجور  املفروضة على  الدخل  الضريبة على  مداخيل 
بنسبة 2,4% إلى  املستخدمني  نفقات  مديرية  طرف  من 
على  املفروضة  الدخل  على  الضريبة  وتراجع  مليار،   5,9

وعلى  مليار.   1,4 إلى   %36,7 بنسبة  العقارية  األرباح 
املترتبة  االجتماعية  املساهمة  سجلت  ذلك،  من  العكس 
وانخفضت  مليار،   2,1 إلى   %5,6 قدره  منوا  األرباح  عن 
على  باألساس  الشركات، املعتمدة  على  الضريبة  مداخيل 

نتائج سنة 2019، بنسبة 0,6% إلى 28 مليار.

املباشرة  غير  الضرائب  مداخيل  سجلت  جانبها،  ومن 
درهم، نتيجة  بنسبة 10,1% إلى 68,7 مليار  انخفاضا 
املضافة  القيمة  على  الضريبة  عائدات  لتراجع  باألساس 
مليار،   31,5 إلى   %15,5 بواقع  الواردات  على  املفروضة 
وعائدات الضريبة الداخلية على االستهالك بنسبة %12,8 
إلى 17,1 مليار. وقد تأثرت هاتان الضريبتان بتراجع النشاط 
وبالتأثير املزدوج النخفاض أسعار املنتجات النفطية وتدني 
التي  االنخفاضات  وبعد  لذلك،  وخالفا  وارداتها.  حجم 
سجلتها في نهاية يونيو 2020، ارتفعت عائدات الضريبة 
على القيمة املضافة الداخلية بنسبة 1,7% في متم يوليوز 
غشت  نهاية  في  2020، وبواقع 2,7% إلى 20,1 مليار 
االقتصادي.  للنشاط  التدريجي  االنتعاش  إثر  2020، على 
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توجهات السياسة املالية

العادية )مباليير الدراهم( املداخيل     جدول 1.4: تطور 

ينا ير-غشت    
2019

ينا ير -غشت   
  2020 

�ا لتغير 
بالنسبة 

املئوية

قانون
  املالية 
املعدل 
  2020

نسبة  التنفيذ 
بالنسبة 

لقانون  املالية 
املعدل  )%(

6,5244,065,0-169,5158,5املداخيل العادية

8,4207,368,6-155,2142,2املداخيل اجلبائية
الضرائب املباشرة

4,187,567,1-61,258,7 مبا فيها : 

0,642,965,3-28,228,0الضريبة على الشركات
6,440,069,2-29,627,7الضريبة على الدخل

10,199,269,3-76,568,7الضرائب غير املباشرة
9,271,672,1-56,951,6الضريبة على القيمة املضافة*

12,827,661,9-19,617,1الرسوم الداخلية على االستهالك
6,67,973,5-6,25,8الرسوم اجلمركية

21,312,770,0-11,38,9رسوم التسجيل والتنبر

12,314,417,333,742,8املداخيل  غير اجلبائية*
9,514,741,1-6,76,0االحتكار

5,68,449,119,044,1مداخيل أخرى
مبا فيها : 

86,41,86,7-0,90,1هبات مجلس التعاون اخلليجي

مداخيل بعض احلسابات 
اخلصوصية  للخزينة

2,01,9-1,13,064,7

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

املصادر: وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة، إعادة معاجلة الضريبة على القيمة املضافة من طرف بنك املغرب.

ويعزى انخفاض مداخيل الضريبة الداخلية على االستهالك 
على  الداخلية  الضريبة  عائدات  تقلص  إلى  باألساس 
الطاقية بنسبة %17  املنتجات  املفروضة على  االستهالك 
بنسبة %7,5  التبغ  على  املفروضة  إلى 9,2 مليار، وتلك 

إلى 6,8 ماليير. 

ومن جانبها، تدنت عائدات الرسوم اجلمركية بنسبة %6,6 
التسجيل  واجبات  انخفضت  حني  في  مليار،   5,8 إلى 

والتنبر بواقع 21,3% إلى 8,9 مليار.

رسم بياني 1.4: إجنازات املداخيل الرئيسية بالنسبة لقانون املالية

املصدر:  وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة، وإعادة معاجلة الضريبة على القيمة املضافة، وحسابات بنك املغرب

وتنامت املداخيل غير الضريبية بنسبة 17,3%، متأثرة بنمو 
مليون  من 570  انتقلت  التي  املساعدة  صناديق  مداخيل 

عائدات  سجلت  وبالعكس،  درهم.  مليار   4,2 إلى  درهم 
االحتكار واملساهمات انخفاضا مبقدار 9,5% إلى 6 ماليير، 
للفوسفاط،  الشريف  املكتب  عن  صادرة  مليار   2 منها 
للمحافظة  الوطنية  الوكالة  عن  صادرة  مليون  و950 
واخلرائطية، و949 مليون صادرة  العقاري  واملسح  العقارية 
عن بنك املغرب، و911 مليون صادرة عن اتصاالت املغرب. أما 
بالنسبة للهبات الصادرة عن دول مجلس التعاون اخلليجي، 
فقد بقيت مستقرة في 121 مليون درهم منذ شهر ماي، 

عوض 889 مليون في نفس الفترة من سنة 2019.        

الـنـفـقـات  2.4
إلى   %2,5 بنسبة  للخزينة  اإلجمالية  النفقات  تزايدت 
سنة  من  األولى  الثمانية  الشهور  خالل  مليار   214,4
بنسبة  العادية  النفقات  منو  التطور  هذا  2020، ويشمل 
بواقع  االستثمار  نفقات  4,3% إلى 174,5 مليار، وتراجع 
4,7% إلى 39,9 مليار. وارتفعت تكاليف السلع واخلدمات 
كتلة  لتنامي  نتيجة  مليار،   127,6 إلى   %7,6 بنسبة 
األجور بنسبة 7,2% إلى 88,9 مليار، ونفقات باقي السلع 
تطور  بنسبة 8,3% إلى 38,7 مليار. ويشمل  واخلدمات 
هذه األخيرة ارتفاع التسديدات لفائدة املؤسسات واملقاوالت 
العمومية بواقع 0,6% إلى 18 مليار، وتلك املنجزة لفائدة 
احلسابات اخلاصة للخزينة مبقدار 181,8% إلى 6,2 مليار. 
وبخصوص نفقات املستخدمني، فقد عرف مكونها الهيكلي 
ارتفاعا بنسبة 7,3% وانخفضت متأخرات األجور املؤداة من 

طرف مديرية نفقات املستخدمني بواقع %52,5.    

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

ينا ير-غشت    
2019

ينا ير -غشت   
  2020 

�ا لتغير 
بالنسبة 

املئوية

قانون  املالية 
املعدل 2020  

نسبة  التنفيذ 
بالنسبة لقانون 
املالية  املعدل 

)%(

209,3214,42,5329,865,0نفقات  إجمالية

167,4174,54,3259,067,4نفقات  عادية

118,6127,67,6197,364,7سلع وخدمات

82,988,97,2135,965,4موظفو اإلدارات**

35,838,78,361,463,1سلع وخدمات أخرى

21,421,81,928,376,9فوائد الدين

6,411,981,3-10,39,6املقاصة

 التحويالت إلى
9,221,572,1-17,115,5اجلماعات الترابية

4,770,856,4-41,939,9االستثمار
الترابية. إلى اجلماعات  يتم حتويلها  التي  القيمة املضافة  الضريبة على  *مبا فيها 30% من عائدات 

واخلدمات  السلع  ضمن  قبل  فيما  تصنف  كانت  التي  العمل،  أرباب  مساهمة  برسم  االجتماعية  التكاليف  يخص  **فيما 
األخرى، فقد مت إدراجها ضمن تكاليف املستخدمني,

املصادر: وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة، وإعادة معاجلة الضريبة على القيمة املضافة، وحسابات بنك املغرب
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رسم بياني 2.4: تنفيذ النفقات مقارنة بقانون املالية املعدل

املصادر: املصدر: وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة، وإعادة معاجلة الضريبة على القيمة املضافة، وحسابات بنك املغرب. 

الدين بنسبة  التكاليف برسم فوائد  ومن جانبها، ارتفعت 
الداخلي  الدين  فوائد  تزايد  1,9% إلى 21,8 مليار، تشمل 
اخلارجي  الدين  وفوائد  مليار،   19,3 إلى   %0,9 بنسبة 

بواقع 10,3% إلى 2,5 مليار.  

رسم بياني 3.4: بنية النفقات العادية

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

وبخصوص تكاليف املقاصة، فقد انخفضت بنسبة %6,4 
املقاصة  صندوق  معطيات  إلى 9,6 مليار. وتشير  لتصل 
املتوفرة، واخلاصة بالشهور السبعة األولى من السنة، إلى 
بواقع 10,5% إلى 5,4  البوتان  بغاز  املتعلق  الدعم  تراجع 
بالسكربنسبة 6% إلى 1,9 مليار.  اخلاص  مليار، والدعم 
البوتان  غاز  سعر  متوسط  املصدر، انخفض  نفس  وحسب 
من  األولى  السبعة  الشهور  خالل  العاملية  السوق  في 
للطن، في  سنة 2020 بنسبة 14,4% إلى 359,7 دوالر 
بـمقدار %0,9  اخلام  السكر  سعر  متوسط  انخفض  حني 

إلى 292,3 دوالر للطن. 

وبالنسبة لنفقات االستثمار، فقد تقلصت بنسبة %4,7 
في  االستثمار  تدفق  انخفاض  مع  مليار،   39,9 إلى 
بعد  سنوي،  أساس  على   16,1% بنسبة  غشت  شهر 
ويوليوز،  يونيو  شهري  بواقع 80,1% و5,4% في  ارتفاعه 
على التوالي. وبذلك، ُسجل تراجع واضح ملستوى تنفيذ هذه 

النفقات مقارنة بالتوقعات الواردة في قانون املالية املعدل. 
ويعزى ها التراجع باألساس إلى انخفاض نفقات الوزارات.

رسم بياني 4.4: نفقات االستثمار إلى متم غشت

املصدر: وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة.

اخلزينة ومتويل  3.4 العجز 
أفرزت وضعية اخلزينة عجزا ماليا مببلغ 46,5 مليار، مقابل 
رصيد  االعتبار  في  أخذا  قبل، وذلك  من  سنة  35,2 مليار 
 4,6 عوض  مليار،   9,4 البالغ  للخزينة  اخلاصة  احلسابات 
مليار في نهاية غشت 2019، مما يعكس الرصيد اإليجابي 
ماليير.   9 البالغ  كوفيد-19  مبكافحة  اخلاص  للصندوق 
يكون  أن  يرجح  االعتبار،  في  الصندوق  هذا  أخذ  وبدون 
العجز قد بلغ 55,5 مليار. ومن جهة أخرى، خفضت اخلزينة 
مخزونها من العمليات قيد اإلجناز مببلغ 1,6 مليار، لينتقل 
مقابل 44,8 مليار  إلى 48,1 مليار  الصندوق  بذلك عجز 

سنة من قبل.       

رسم بياني 5.4: رصيد امليزانية إلى متم غشت 

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

داخلية  موارد  بواسطة  التمويلية  احلاجيات  تغطية  ومتت 
خارجية  قروض  وبواسطة  مليار،   32,8 قدره  صاف  مببلغ 
اخلارجية  االقتراضات  وبلغت  مليار.   15,2 مببلغ  صافية 
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اإلجمالية 20,1 مليار، منها 10,1 مليار صادرة عن البنك 
الدولي، و3,9 مليار عن صندوق النقد العربي، و3,4% صادرة 

عن البنك اإلفريقي للتنمية.

جدول 3.4: متويل العجز )مباليير الدراهم(

ينا ير-غشت       
2019

ينا ير-غشت             
2020

قانون املالية 
املعدل 
2020

15,0-16,0-2,1الرصيد العادي

4,69,43,0رصيد احلسابات اخلصوصية للخزينة

 مبا فيها الصندوق اخلاص مبكافحة
0,09,00,0كوفيد-19

54,5-24,7-13,8-الرصيد األولي

82,8-46,5-35,2-رصيد امليزانية

1,6-9,7-تغير متأخرات األداء

82,8-48,1-44,8-احلاجة إلى التمويل

35,232,839,2التمويل الداخلي

5,215,243,6التمويل اخلارجي

4,40,00,0اخلوصصة
املصدر: وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة.

سوق  إلى  اللجوء  هم  الداخلي،  التمويل  مستوى  وعلى 
مقابل  مليار،   44,5 قدره  صافيا  مبلغا  اخلزينة  سندات 
أبرز االكتتابات الصافية  16,3 مليار سنة من قبل. وهمت 
حدود 14,3 مليار، والسندات  في  سنتني  ألجل  السندات 
ألجل 30 سنة مببلغ 9,5 مليار، والسندات ألجل 5 سنوات 
مببلغ 6,5 مليار، والسندات ألجل 26 سنة مببلغ 6,2 مليار. 
أما التسديدات الصافية، فلم تهم سوى السندات ألجل 10 

سنوات مببلغ 6,7 مليار. 

رسم بياني 6.4: رصيد امليزانية والتمويل إلى متم غشت* 

الداخلي. التمويل  وإنقطاعها٫ ضمن مصادر  إدراج مذاخيل اخلوصصة٫ التي تتسم مبحدوديتها  *مت 

املصدر: وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة.

وقد كانت ظروف متويل اخلزينة في السوق الداخلية مواتية 
خالل األشهر السبعة األولى من سنة 2020 مقارنة بنفس 

الفائدة  أسعار  انخفضت  فقد   .2019 سنة  من  الفترة 
للسندات  إلى 3,10% بالنسبة  أساس  مبقدار 69 نقطة 
 %3,75 إلى  أساس  نقطة   62 وبواقع  سنة،   20 ألجل 
نقطة   57 وبواقع  سنة،   30 ألجل  للسندات  بالنسبة 
سنة.  ألجل 15  للسندات  بالنسبة  إلى %2,93  أساس 
بالنسبة  أساس  نقطة  قدرها 55  تراجعات  سجلت  كما 
نقطة  و22   ،2,52% إلى  سنوات   10 ألجل  للسندات 
إلى %2,45،  سنوات  ألجل 5  للسندات  بالنسبة  أساس 
إلى  سنتني  ألجل  للسندات  بالنسبة  أساس  نقطة  و19 

     .%2,23

جدول 4.4: تطور مديونية اخلزينة )مباليير الدراهم(

20152016201720182019*
إلى نهاية 

غشت 

 *2020

140,8142,8153,2148,0161,5176,7الدين اخلارجي للخزينة

3,49,19,4-0,21,47,3-التغير بالنسبة املئوية

488,4514,7539,1574,6586,5630,0الدين الداخلي للخزينة 

9,65,44,86,62,17,4التغير بالنسبة املئوية

629,2657,5692,3722,6748,0806,7املبلغ اجلاري للدين املباشر

7,34,55,34,43,57,9التغير بالنسبة املئوية
املصدر: وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة.

ديون. التي تنشأ عنها  التموياللصافية  إلى متم غشت 2020، يتم تقديره على تدفقات  للدين  * بالنسبة 

بنسبة %7,9  ارتفع  قد  يكون  أن  الدين، يرجح  وبخصوص 
دجنبر  متم  في  مبستواه  غشت 2020 مقارنة  نهاية  في 
ومكونه   %7,4 بنسبة  الداخلي  مكونه  منو  مع   ،2019

اخلارجي بواقع %9,4. 

رسم بياني 7.4: مديونية اخلزينة

املصادر: وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة.، وتقديرات بنك املغرب.
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إطار 1.4:  قــانـون الـمـالـيـة الـمـعـدل لـسـنـة 2020

متت املصادقة على قانون املالية املعدل لسنة 2020 ونشره في اجلريدة الرسمية في نهاية شهر يوليوز 2020. وقد جاء 

إعداد هذا القانون نتيجة للسياق احلالي املتسم باألزمة الصحية واالقتصادية. وبالفعل، فقد تأثرت املؤشرات املالية، 

خاصة املداخيل الضريبية، بشكل كبير بالركود االقتصادي الناجم عن هذه األزمة. فعلى مستوى املؤشرات، يتوقع 

مليار،   82,8 أو  اإلجمالي  الداخلي  الناجت  من   %7,6 إلى  املالي  العجز  تفاقم   2020 لسنة  املعدل  املالية  قانون 

مقابل 3,7% من الناجت الداخلي اإلجمالي أو 45,3 مليار كما كان متوقعا في قانون املالية. وكان من املفترض متويل هذا 

بزيادة قدرها 11,5 مليار، وبتمويالت خارجية صافية مببلغ 43,6  داخلية صافية مببلغ 39,2 مليار، أي  مبوارد  العجز 

مليار، أي بزيادة قدرها 29 مليار، تتعلق بسحوبات صافية مببلغ 60 مليار )31 مليار في قانون املالية(، وبتسديدات 

مبرمجة  كانت  البالغة 3 ماليير، والتي  اخلوصصة  مداخيل  أن  إلى  أيضا  اإلشارة  درهم. وجتدر  قدرها 16,4 مليار 

في قانون املالية قد مت حذفها في قانون املالية املعدل بسبب السياق احلالي غير املواتي. 

اقتصادي سلبي قدره 5%، مع  إلى نسبة منو  املراجعة لسنة 2020 أساسا  امليزانية  للفرضيات، تستند  وبالنسبة 

انخفاض القيمة املضافة الفالحية بنسبة 4,8% نتيجة حملصول حبوب يقدر بقيمة 30 مليون قنطار، عوض 70 مليون 

قنطار في قانون املالية لسنة 2020، ومتوسط سعر غاز البوتان قدره 290 دوالر للطن )350 دوالر في قانون املالية 

لسنة 2020(.

وباملقارنة مع قانون املالية لسنة 2020، يتوقع انخفاض املداخيل العادية، دون احتساب عائدات اخلوصصة، بنسبة 

%15,4، وهو انخفاض يشمل تقلص املداخيل الضريبية بواقع 18,8% إلى 207,3 مليار، وتزايد املداخيل غير الضريبية 
مبقدار 12,9% إلى 33,7 مليار. وقد متت مراجعة هذه األخيرة بسبب مداخيل االحتكار واآلليات اخلاصة التي مت تعزيزها 

مقارنة مع قانون املالية لسنة 2020 مببلغ 2,5 مليار و2مليار، على التوالي. 

وفيما يتصل باملداخيل الضريبية، من املرجح أن تنخفض الضرائب املباشرة مببلغ 17,9 مليار مقارنة بقانون املالية. كما 

متت مراجعة الضريبة على الشركات نحو االنخفاض مبقدار 10,1 مليار أو 19,1%، ويرتقب أيضا أن تتقلص الضريبة 

على الدخل مبا قدره 6,1 مليار، منها 2 مليار برسم الضريبة على الدخل املفروضة على األجور، و0,6 مليار برسم 

الضريبة على الدخل املفروضة على األرباح العقارية. ومن جانب آخر، ينتظر أن تنخفض مداخيل الضرائب غير املباشرة 

مببلغ 23,5 مليار، 21,1 مليار منها بسبب تدني الضريبة على القيمة املضافة و2,4 مليار نتيجة لتقلص الضريبة 

الداخلية على االستهالك. ومن املتوقع أن تتراجع الضريبة على القيمة املضافة الداخلية مببلغ 5,8 مليار، والضريبة 

على القيمة املضافة على االستيراد مبقدار 15.4 مليار، 5,1 مليار منها برسم الضريبة على القيمة املضافة املفروضة 

على استيراد املنتجات الطاقية. أما عائد الضريبة الداخلية على االستهالك، فيرتقب أن تنخفض أساسا بسبب تدني 

حجم املنتجات الطاقية املعروضة لالستهالك. ويتوقع أن تعرف مداخيل الرسوم اجلمركية انخفاضا مببلغ 2,5 مليار، 

وأن تتقلص املداخيل املرتقبة برسم واجبات التسجيل والتنبر مبقدار 4 ماليير مقارنة مع قانون املالية. 
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النفقات اإلجمالية برسم قانون  وفي املقابل، متت مراجعة 

املالية املعدل لسنة 2020 نحو االنخفاض مببلغ 9,8 مليار 

مبقدار  العادية  النفقات  لتراجع  إلى 329,8 مليار، نتيجة 

مببلغ  االستثمار  نفقات  إلى 259 مليار، ومنو  10,3 مليار 
455 مليون إلى 70,8 مليار. ويعزى تطور النفقات العادية 
الترابية  اجلماعات  لفائدة  التحويالت  تقلص  إلى  باألساس 

مببلغ 6,3 مليار، وتكاليف املقاصة مبقدار 2,8 مليار، ونفقات 

التسيير مببلغ 1,5 مليار. ومت تقليص االعتمادات املتوقعة 

برسم كتلة األجور مببلغ 2,2 مليار إلى 135,9 مليار، نتيجة 

لتأجيل عمليات الترقية والتوظيف، باستثناء املستخدمني 

التابعني لإلدارات املكلفة باألمن وبالصحة. ومن جانب آخر، 

مبلغ 28,3 مليار،  في  الدين  فوائد  برسم  التكاليف  تقدر 

أي بزيادة قدرها 323 مليون باملقارنة مع التوقعات األولية.

منوا  تسجل  أن  املرجح  من  االستثمار،  لنفقات  وبالنسبة 

مليار   70,8 إلى  لتصل  مليون   455 أو   %0,6 بنسبة 

 85,7 مببلغ  أداء  باعتمادات  تتعلق  اإلصدارات،  حيث  من 

لسنة 2020.  املالية  قانون  في  عوض 78,2 مليار  مليار 

للمصالح  االستثمار  التطور خفض ميزانيات  ويشمل هذا 

نفقات  في  مبقدار 8,9 مليار، والزيادة  واملؤسسات  الوزارية 

توفير  املشتركة مببلغ 16,4 مليار، مما ميكن من  االستثمار 

اعتماد مببلغ 15 مليار في برنامج اإلنعاش االقتصادي.

قانون املالية 

2020

قانون املالية 

املعدل2020 

الفوارق 

بالقيمةبالنسبة املئوية

15,4-44,3-288,3244,0املداخيل العادية

18,8-47,9-255,2207,3املداخيل اجلبائية*
17,0-17,9-105,487,5الضرائب املباشرة

19,1-10,1-53,042,9الضريبة على الشركات
13,3-6,1-46,240,0الضريبة على الدخل
19,2-23,5-122,799,2الضرائب غير املباشرة

22,8-21,1-92,771,6الضريبة على القيمة املضافة
7,9-2,4-30,027,6الرسوم الداخلية على االستهالك

24,1-2,5-10,47,9الرسوم اجلمركية
23,9-4,0-16,612,7رسوم التسجيل والتنبر

29,833,73,912,9املوارد غير اجلبائية
12,214,72,520,3االحتكار

17,619,01,47,8مداخيل أخرى
1,81,80,00,0هبات مجلس التعاون اخلليجي
12,014,02,016,7مداخيل برسم اآلليات البتكرة

9,1-0,3-3,33,0مداخيل بعض احلسابات اخلصوصية للخزينة
2,9-9,8-339,6329,8النفقات اإلجمالية

3,8-10,3-269,3259,0النفقات العادية
0,8-1,5-198,8197,3سلع وخدمات

1,6-2,2-138,1135,9كتلة األجور
60,761,40,71,1سلع وخدمات أخرى

28,028,30,31,2فوائد الدين العمومي
19,0-2,8-14,611,9املقاصة

22,8-6,3-27,821,5حتويالت للجماعات الترابية
  15,0-19,1رصيد عادي

70,470,80,50,6استثمار
6,03,0رصيد احلسابات اخلصوصية للخزينة

  82,8-45,3-رصيد امليزانية
7,6-3,7-بالنقط املئوية من الناجت الداخلي اإلجمالي

54,5-17,3-رصيد أولي
  82,8-45,3-رصيد التمويل

27,739,2متويل داخلي
14,643,6متويل خارجي

  3,00,0خوصصة
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تأثير جائحة  تعكس  ال  فإنها  األول من سنة 2020، وبالتالي  الفصل  إلى  الوطنية  للحسابات  املتاحة  البيانات  آخر  تعود 
في  عوض %2,8  إلى %0,1  النمو  تباطؤ  إلى  البيانات  هذه  وتشير  جزئي.  بشكل  إال  املغربي  االقتصاد  على  كوفيد-19 
السنة السابقة، مع تراجع حدة انخفاض القيمة املضافة الفالحية إلى 5% بعد 5,9%، وتباطؤ سريع لوتيرة األنشطة 

غير الفالحية من 4,3% إلى %0,9.

ومع  الثاني،  الفصل  دام طوال  الذي  الصارم  الصحي  احلجر  مع  تزامنت  التي  الفترة  وهي  والثالث،  الثاني  الفصلني  وخالل 
انخفضت  قد  الفالحية  غير  األنشطة  تكون  أن  املرجح  من  ذلك،  بعد  وبائية  بؤر  بظهور  املرتبطة  احمللية  اإلغالق  عمليات 
بأكثر من 9% في املتوسط بدال من ارتفاعها بواقع 3,6% في السنة املاضية. أما القيمة املضافة الفالحية، فيرجح أنها 
تراجعت بنسبة 5,5% بسبب الظروف املناخية غير املواتية التي عرفتها البالد للسنة الثانية على التوالي. وإجماال، من 
املرجح أن يكون الناجت الداخلي اإلجمالي قد تراجع بشكل قوي بنسبة 9% في املتوسط بعد منوه بواقع 2,4% خالل نفس 
الفترة من السنة املاضية. وبالنسبة للطلب، وبالرغم من تدابير التخفيف من تداعيات اجلائحة، يتوقع أن يكون استهالك 
األسر قد تأثر بتداعيات اجلائحة، وأن يكون االستثمار قد سجل انخفاضا واضحا في سياق التوقف الكلي أو اجلزئي للنشاط 
في عدة قطاعات. وعلى نفس املنوال، من املرجح أن تكون الصادرات الصافية قد ساهمت في النمو بشكل سلبي، أساسا 

بفعل تأثير الركود االقتصادي املسجل لدى الشركاء االقتصاديني للمغرب. 

وقد انعكس هذا األداء السلبي على أوضاع سوق الشغل الذي سجل في الفصل الثاني فقدان مناصب شغل بلغ صافي 
مجموعها 589 ألف منصب مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019، أربعة أخماس هذا العدد سجلت في قطاع الفالحة. 
إضافة إلى ذلك، اشتغل ما يناهز ثلثي األشخاص الذين حافظوا على مناصب عملهم وقتا أقل مما هو معتاد، حيث انخفض 
متوسط ساعات العمل األسبوعية للفرد الواحد من 45 إلى 22 ساعة، وهم هذا االنخفاض بشكل خاص القطاعات غير 
الفالحية. وأخذا في االعتبار االنسحاب الصافي للباحثني عن العمل مبا عدده 93 ألف شخص، ارتفعت نسبة البطالة من 

8,1% إلى 12,3% إجماال، ومن 11,7% إلى 15,6% في املدن، ومن 3% إلى 7,2% في القرى.

5. الطلب والعرض وسوق الشغل

الداخلي 1.5 الطلب 

1.1.5 االستهالك 

خالل الفصل األول من سنة 2020، تظهر بيانات احلسابات 
الوطنية تباطؤ وتيرة منو استهالك األسر إلى 1,4% عوض 
وبذلك  السابقة.  السنة  من  الفصل  نفس  في   %2,7
بعد  مئوية  إلى 0,8 نقطة  النمو  في  تراجعت مساهمته 

1,6 نقطة. 

وخالل الفصلني الثاني والثالث، يرجح أن يكون فرض احلجر 
الثاني  الفصل  نهاية  حتى  ابتداء من 20 مارس  الصحي 
تقريبا، وتراجع املداخيل الفالحية، قد أثرا سلبا على استهالك 
األسر الذي يتوقع أن تكون وتيرته قد تقلصت بنسبة %6,3 
في  املسجل  القوي  التراجع  مع  السيما  املتوسط،  في 
املالية  املساعدة  تدابير  من  بالرغم  وذلك  الثاني،  الفصل 

التي قررتها جلنة اليقظة االقتصادية لفائدة األجراء املصرح 
املتوقفني  االجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق  لدى  بهم 
مؤقتا عن العمل ولفائدة األسر التي تعمل في القطاع غير 
 املنظم، سواء منها املستفيدة من نظام املساعدة الطبية 

منه.  املستفيدة  غير  )Ramed( أو 

ومما يدعم هذه التوقعات االنخفاض القوي ملؤشر ثقة األسر، 
حيث تراجع من 74,9 نقطة في الفصل الثاني من السنة 
سنة  من  الفصل  نفس  خالل  نقطة   65,6 إلى  املاضية 

 .2020
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رسم بياني 1.5: تطور نفقات االستهالك )بالنسبة املئوية(

املصادر: املندوبية السامية للتخطيط وتوقعات بنك املغرب

وفيما يتعلق باالستهالك النهائي لإلدارات العمومية، فقد 
تسارعت وتيرته إلى 6,2% في الفصل األول، مقابل %3,4 
األجور  بارتفاع  ارتباطا   ،2019 سنة  من  الفترة  نفس  في 
في  مساهمته  انتقلت  وبذلك  العمومية.  الوظيفة  في 

النمو من 0,7 نقطة مئوية إلى 1,3 نقطة مئوية. 

بحوالي  تزايد  أنه  يرجح  والثالث،  الثاني  الفصلني  وخالل 
األزمة  تداعيات  من  التخفيف  تدابير  بفضل   %6,3

الصحية، وارتفاع األجور. 

2.1.5 االستثمار

سنة  من  األول  الفصل  في   %4,5 بنسبة  تقلصه  بعد 
نفس  خالل  انخفاضه  وتيرة  االستثمار  واصل   ،2019
وبذلك  بواقع %4,8.  متراجعا  سنة 2020،  من  الفصل 
بقيت مساهمته في النمو سلبية، حيث بلغت 1,4 نقطة 
السنة  من  الفصل  نفس  في  نقطة   1,5 عوض  مئوية، 

السابقة.

ويرجح أن يكون هذا املنحى التنازلي قد تزايد خالل الفصلني 
انخفاضه إلى 17,5-%  والثالث، بوتيرة أكبر ليصل  الثاني 
بيانات  خالل  من  واضحا  التراجع  هذا  املتوسط. ويبدو  في 
انخفاض  إلى  يوليوز  التي تشير في متم  اخلارجية  املبادالت 

واردات سلع التجهيز بنسبة %18,5. 

الـخـارجـي 2.5 الـطـلـب 
في الفصل األول من سنة 2020، وفي سياق تفشي جائحة 
العاملي، السيما في الصني وفي  كوفيد-19 على الصعيد 

بعض البلدان األوروبية، أفرز الطلب اخلارجي مساهمة سلبية 
في النمو، بلغت 0,5 نقطة، عوض مساهمة إيجابية قدرها 
2 نقط خالل نفس الفصل من السنة السابقة. وبالفعل، 
بنسبة %4,4  انخفاضا  واخلدمات  السلع  سجلت صادرات 
بعد ارتفاعها بواقع 6,5%، بينما تراجعت الواردات بنسبة 

بنسبة 1,1%.  ارتفاعها  2,4% مقابل 

وخالل الفصلني الثاني والثالث، من املتوقع أن تكون صادرات 
املتوسط،  في   %44 بحوالي  تدنت  قد  واخلدمات  السلع 
سالسل  والضطراب  اخلارجي  الطلب  النخفاض  نتيجة 
التموين في عدة قطاعات. وفي نفس السياق، يرجح أن تكون 
الواردات قد سجلت تراجعا قويا قدره 33,5% في املتوسط، 
املستوردة،  املنتجات  مختلف  مشتريات  بتقلص  ارتباطا 

وخاصة سلع التجهيز.

اإلجمـالي 3.5 الـعــرض 
خالل الفصل األول من سنة 2020 الذي متيز ببداية احلجر 
قوي،  بشكل  النمو  من 20 مارس، تباطأ  انطالقا  الصحي 
متراجعا إلى 0,1% بعد 2,8% سنة من قبل، مع انخفاض 
واضح للقيمة املضافة غير الفالحية من 4,3% إلى %0,9، 
بنسبة 5%، بعد  الفالحية  املضافة  للقيمة  وتراجع جديد 

 .%5,9

وفي الفصلني الثاني والثالث، يرجح أن يكون الناجت الداخلي 
منوه  املتوسط، بعد  بحوالي 9% في  انكمش  قد  اإلجمالي 
السابقة.  السنة  من  الفترة  نفس  خالل   %2,4 بواقع 
شهدت  قد  الفالحية  املضافة  القيمة  تكون  أن  ويرتقب 
انخفاضا بنسبة 5,5%، بعد تدنيها بواقع 5,8%، ما يعكس 
الظروف  بسبب   ،%39 بنسبة  احلبوب  محصول  تراجع 
املناخية غير املواتية. ومن جانب آخر، يتوقع أن تكون القيمة 
املضافة لألنشطة غير الفالحية قد تدنت مبقدار 9,3% في 
املتوسط، بعد ارتفاعها بواقع 3,6% سنة من قبل، بفعل 
تأثير احلجر الصحي خالل الفصل الثاني، واضطراب النشاط 

خالل الفصل الثالث.
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�رسم بياني 2.5: الناجت الداخلي اإلجمالي حسب املكونات 
املئوية على أساس سنوي( بالنسبة  املاضية، التغير  السنة  )بأسعار 

املصادر: املندوبية السامية للتخطيط وتوقعات بنك املغرب.

قد  النشاط  يكون  أن  يرجح  الثانوي،  القطاع  وبخصوص 
بواقع 3,3%. وباستثناء  تراجع بنسبة 9,2% بعد حتسنه 
منوا  سجلت  أنها  يحتمل  التي  االستخراجية  الصناعات 
إيجابيا بنسبة 6,7% عوض 0,6%، يرجح أن يكون تقلص 
تسجيل  مع  األخرى،  القطاعات  باقي  عم  قد  النشاط 
انخفاض للصناعات التحويلية بواقع 11,1%، بعد ارتفاعه 
بـمقدار 2,6%. وعلى نفس املنوال، يرجح أن تكون القيمة 
البناء  قطاع  في   %10,7 بنسبة  انخفضت  قد  املضافة 
وبنسبة  أوراش،  عدة  توقف  بسبب  العمومية،   واألشغال 
انخفاض  يعكس  مما  واملاء"،  "الكهرباء  قطاع  في   %6,9

النشاط في العديد من القطاعات االقتصادية. 

رسم بياني 3.5: مساهمات فروع النشاط في النمو )بالنقط املئوية(

املصادر: املندوبية السامية للتخطيط وتوقعات بنك املغرب.

قيمته  تكون  أن  يرجح  الثالث،  بالقطاع  يتصل  وفيما 
منوها  بعد  املتوسط  بنسبة 9,4% في  تدنت  قد  املضافة 

انخفضت  أنها  املتوقع  الفروع، من  بواقع 3,8%. وحسب 
يعتبر  الذي  واملطاعم  الفنادق  لفرع  مبقدار 85% بالنسبة 
تقلصت  أنها  يحتمل  كما  باجلائحة.  تضررا  األكثر  الفرع 
لفرع  بالنسبة  مبقدار %2,3  ارتفاعها  بعد  بـواقع %25 
بواقع 7,1% بالنسبة  منوها  "التجارة"، وبنسبة 10% بعد 
حركة  اضطراب  باخلصوص  يعكس  مما  النقل،  خلدمات 
والسككي.  والطرقي  اجلوي  خاصة  املسافرين،  نقل 
وعلى العكس من ذلك، يحتمل أن تكون وتيرة النشاط قد 
بواقع 0,4% بالنسبة  تراجعها  إلى 3,6% بعد  تسارعت 
وسائل  استعمال  تزايد  بفضل  واالتصاالت"،  "البريد  لفرع 
التواصل خاصة بسبب اللجوء إلى العمل عن بعد، والتجارة 
اإللكترونية، والتعليم عن بعد خالل فترة احلجر الصحي.    

اإلنتاجية والطاقات  الشغل  4.5 سوق 

1.4.5 النشاط والشغل

من  الفترة  سنة 2019 ونفس  من  الثاني  الفصل  بني  ما 
سنة 2020، متيزت األوضاع في سوق الشغل بانخفاض عدد 
البالغني من العمر 15 سنة فما فوق  السكان النشيطني 
بنسبة 0,8% ليصل إلى حوالي 12 مليون شخص. وهذا 
القروي،  الوسط  في   %6,7 قدره  تراجع  عن  ناجت  التطور 
تزايد  االعتبار  في  وأخذا  املدن.  في  نسبته %3,4  وارتفاع 
عدد األشخاص البالغني سن النشاط، انتقل معدل النشاط 
من 45,8% إلى 44,8% عموما، ومن 53,2% إلى %49,6 
في   %42,2 إلى   %41,8 من  انتقل  بينما  البوادي،  في 

الوسط احلضري.

ألف   589 فقدان  الوطني  االقتصاد  سجل  ذلك،  ومبوازاة 
منصب شغل، مقابل إحداث عدد صاف من مناصب الشغل 
بلغ 25 ألف منصب سنة من قبل، وبذلك انتقل عدد السكان 
إلى حوالي 10,5 مليون شخص، أي  املشغلني  النشيطني 
جميع  االنخفاض  هذا  هم  نسبته 5,3%. وقد  بانخفاض 
قدره  اانخفاضا  عرفت  التي  الفالحة  السيما  القطاعات، 
عدد  القطاعات، بلغ  باقي  شغل. وفي  منصب  477 ألف 
املناصب املفقودة 69 ألف في الصناعة مبا فيها الصناعة 
التقليدية، و30 ألف في اخلدمات، و9 آالف في قطاع البناء 

واألشغال العمومية. 
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وباإلضافة إلى ذلك، انخفض عدد ساعات العمل األسبوعية 
من 499 مليون ساعة إلى 234 مليون، أي بتراجع نسبته 
األكثر  العمومية  البناء واألشغال  قطاع  53,1%. ويبقى 
 ،%71 بنسبة  تراجعا  بتسجيله  االنخفاض،  بهذا  تضررا 
التقليدية  الصناعة  فيها  مبا  الصناعة  بقطاع   متبوعا 
الفالحة  وقطاع   ،)%-54( اخلدمات  وقطاع   ،)%-63(

والغابات والصيد )41-%(.

الناقص والتشغيل  2.4.5 البطالة 

سجل عدد السكان النشيطني العاطلني عن العمل ارتفاعا 
شخص، وتزايدت  حوالي 1,5 مليون  بنسبة 50,6% إلى 
الصعيد  على   %12,3 إلى   %8,1 من  البطالة  نسبة 
 3% ومن  املدن،  في   %15,6 إلى   %11,7 ومن  الوطني، 
املتراوحة  الشباب  لفئة  البوادي. وبالنسبة  إلى 7,2% في 
همت  خاص، فقد  بشكل  بني 15 و24 سنة  ما  أعمارهم 
البطالة شابا من كل ثالث شباب إجماال، وشابا من ضمن 

اثنني في اجملال احلضري. 

وباملوازاة مع ذلك، انتقلت نسبة التشغيل الناقص1 من %9 
الوطني، ومن 7,8% إلى %12,2  الصعيد  إلى 13% على 
في الوسط احلضري ومن 10,6% إلى 14,1% في املناطق 

القروية. 

واألجــور 3.4.5 اإلنـتـاجـيـة 

من املرجح أن تكون اإلنتاجية الظاهرة للعمل في األنشطة 
غير الفالحية قد تراجعت مجددا بنسبة 6,7% في الفصل 
خالل   %3 بـواقع  تدنيها  بعد   ،2020 سنة  من  الثاني 
نفس الفصل من السنة السابقة، وذلك بفعل تأثير انتشار 
املضافة  القيمة  تباطؤ  يعكس  مما  كوفيد-19،  جائحة 
بنسبة %11,4 وعدد األشخاص املشغلني بواقع 5,1%، بعد 

تزايدهما بنسبة 3,7% و7%، على التوالي.

على  يحتسب  الذي  األجور،  متوسط  سجل  جانبه،  ومن 
من  االجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق  بيانات  أساس 
خالل حساب نسبة كتلة األجور إلى عدد املستخدمني، خالل 

العمل   الذين �صبق لهم  الأ�صخا�ص  الناق�ص  الت�صغيل  التي توجد يف و�صعية  1  يق�صد بال�صاكنة 
تكميلية  �صاعات  للعمل  م�صتعدون  لكنهم  �صاعة   48 من  اأقل  املرجعي  الأ�صبوع  1(خالل   :

لتغيري  اأو م�صتعدون  اآخر  املحدد ويبحثون عن عمل  ال�صقف  اأكرث من    )2 اأو  ذلك؛  وينتظرون 

العمل لأنه ل يتالءم مع تكوينهم اأو موؤهالتهم اأو ل�صعف م�صتوى الأجر املقرتح.

الفصل الثاني ارتفاعا بنسبة 14% سواء بالقيمة اإلسمية 
ناجتا  االرتفاع  هذا  يكون  أن  احلقيقية. ويحتمل  بالقيمة  أو 
احلجر  فترة  الذين فقدوا عملهم خالل  األشخاص  عن كون 
أجور  على  يحصلون  الذين  أولئك  الغالب  في  هم  الصحي 

أقل. 

�رسم بياني 4.5: مؤشر متوسط األجور في القطاع اخلاص 
املئوية( بالنسبة  )التغير على أساس سنوي 

املصادر: الصندوق الوطني للضمان االجتماعي وحسابات بنك املغرب

الثاني  الفصل  بلغ في  األدنى لألجور، فقد  وبالنسبة للحد 
من السنة 14,13 درهم للساعة بالقيمة اإلسمية، ويرجح 
أن ينتقل إلى 14,81 درهم في الفصل الثالث بسبب تطبيق 
احلوار  إطار  االتفاق عليها في  التي مت  التقييم  إعادة  عملية 
االجتماعي في 25 أبريل 2019. وبالقيمة احلقيقية، ارتفع 
احلد األدنى لألجور مبقدار 5% في الفصل الثاني، ويرجح أنه 

تزايد بواقع 4,7% في الفصل الثالث.     

رسم بياني 5.5: احلد األدنى لألجور للساعة بالقيمة اإلسمية
 واحلقيقية )بالدرهم(

املصادر: وزارة الشغل و اإلدماج املهني وحسابات بنك املغرب.
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وفي ظل هذه الظروف،	يرتقب أن تكون فجوة الناجت قد تزايدت	
انخفضت بشكل طفيف	 الثاني،	وأنها  الفصل  أكثر خالل 

في الفصل الثالث.

رسم بياني 6.5: فجوة الناجت اإلجمالي )بالنسبة املئوية(

املصادر: تقديرات بنك املغرب.

جدول 1.5: تطور املؤشرات الرئيسية لسوق الشغل

ف2 2020 ف2 2019

44,8 45,8 املئوية( معدل النشاط )بالنسبة 

42,2 41,8 الوسط احلضري
49,6 53,2 الوسط القروي
12,3 8,1 املئوية( نسبة البطالة )بالنسبة 

33,4 22,2 الشباب البالغون ما بني 15 و24 سنة

15,6 11,7 الوسط احلضري
47,4 36,1 الشباب البالغون ما بني 15 و24 سنة
7,2 3,0      الوسط القروي

-589,0 25,0 مناصب الشغل احملدثة )باآلالف(
-69,0 144,0 الوسط احلضري

-520,0 -119,0 الوسط القروي
القطاعات

-477,0 - - الفالحة

-69,0 - - الصناعة مبا فيها الصناعة التقليدية

-9,0 -      - البناء واألشغال
-30,0 - - اخلدمات

-6,7 -3,0 �اإلنتاجية الظاهرة للعمل غير الفالحي 
املئوية( بالنسبة  )التغير 

14,0 1,1 االسمي �مؤشر متوسط األجور 

املئوية( بالنسبة  14,0)التغير  0,9 احلقيقي
األول من سنة 2019. بالفصل  القطاع اخلاصة  املعطيات اخلاصة مبناصب الشغل احملدثة حسب  يتم نشر  * لم 

املصادر: املندوبية السامية للتخطيط، الصندوق الوطني للضمان االجتماعي وحسابات بنك املغرب.
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ضغوط  ظهور  إلى  كوفيد-19  جائحة  انتشار  من  احلد  أجل  من  مارس  شهر  منذ  السلطات  وضعتها  التي  القيود  أدت 
مؤقتة على أسعار بعض املنتجات، السيما املنتجات الغذائية. غير أن هذه الضغوط مت تعويضها بشكل كبير بالضغوط 
االنكماشية الناجمة عن تقلص الطلب. وبذلك، تباطأ التضخم بقدر أكبر مما كان متوقعا في التقرير األخير عن السياسة 
النقدية. وبالفعل، بقي مؤشر أسعار االستهالك مستقرا، على أساس سنوي، خالل الفصل الثاني، بعد تزايده بنسبة %1,4 
في الفصل األول وانخفاضه الطفيف بواقع 0,1% في شهر يوليوز. ويعزى هذا التباطؤ اجلديد إلى تراجع أسعار املنتجات 
وزيوت  العكس من ذلك، شهدت أسعار احملروقات  التضخم األساسي. وعلى  أكبر، وتباطؤ  األثمنة بقدر  الغذائية متقلبة 
التشحيم تراجعا حلدة انخفاضها إلى 14,1% عوض 24%، ارتباطا بتوجه األسعار العاملية نحو االرتفاع. وباإلضافة إلى 
ذلك، تسارعت وتيرة منو أسعار املنتجات املقننة من 0,6% إلى 1,2%، وذلك في غياب قرارات رسمية صادرة عن السلطات 

العمومية.

وفي الفصل الثالث من سنة 2020، يتوقع أن يبلغ التضخم حوالي 0,4%، مما يعكس التباطؤ املرتقب ملكونه األساسي 
إلى %0,5. 

6. تطور التضخم في الفترة األخيرة

التضخم 1.6 تطور 

الفصل  خالل  سنوي  أساس  على  مستقرا  بقي  أن  بعد 
بنسبة 0,1% في  االستهالك  أسعار  مؤشر  الثاني، تدنى 
املنتجات  ألسعار  الواضح  باالنخفاض  متأثرا  يوليوز،  شهر 
الغذائية املتقلبة األثمنة وتباطؤ التضخم األساسي. وخالفا 
لذلك، خفت حدة تراجع أسعار احملروقات وزيوت التشحيم، 

وتسارعت وتيرة منو أسعار املنتجات املقننة.   

التضخم األساسي املنتجات املستثناة من  1.1.6 أسعار 

بنسبة  األثمنة  املتقلبة  الغذائية  املنتجات  تراجعت أسعار 
خالل  املتوسط  عوض 0,5% في  يوليوز  شهر  4,7% في 
االنخفاض  هذا  كان  وقد  السنة.  من  الثاني  الفصل 
عرفت  الطرية، التي  للخضر  بالنسبة  اخلصوص  على  قويا 
تراجعا بواقع 12%، وبالنسبة لألسماك الطرية، وللدواجن 
التوالي.  على  و%14,9   7% قدرها  بانخفاضات  واألرانب، 
بارتفاع  طفيف  بشكل  االنخفاضات  هذه  تعويض  مت  وقد 

أسعار احلوامض بنسبة %86,4. 

وإجماال، ساهمت أسعار املنتجات الغذائية املتقلبة األثمنة 
في  مئوية  نقطة  حدود 0,6  في  التضخم،  انخفاض  في 
املتوسط خالل  في  يوليوز، مقابل مساهمة محايدة  شهر 

الفصل الثاني. 

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

بالنسبة املئوية

على أساس 
شهري

على أساس 
سنوي 

ماي
2020

يونيو
2020

يوليوز 
2020

ماي
2020

يونيو
2020

يوليوز 
2020

0,1-0,7-0,2-0,3-0,3-0,2-التضخم

4,7-6,2-1,3-4,9-3,5-1,8-املنتجات الغذائية املتقلبة األسعار

0,00,20,60,50,61,2احملروقات وزيوت التشحيم

14,1-20,4-27,2-0,98,16,9-املواد املقننة

0,20,00,80,70,7-0,0التضخم األساسي

0,10,30,10,1-0,5-0,2-املنتجات الغذائية	

0,10,50,40,3-0,3-0,1األلبسة واألحذية
السكن واملاء والغاز والكهرباء ومحروقات 

أخرى1
0,40,20,21,51,71,5

األثاث واألدوات املنزلية والصيانة العادية 
للمنزل

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

0,00,00,00,90,30,3الصحة1
0,20,10,41,10,70,8النقل2 

0,4-0,4-0,4-0,00,00,0املواصالت	

1,6-1,4-1,6-0,1-0,40,0-الترفيه والثقافة1

0,10,03,23,13,1-0,0التعليم	

0,10,10,21,21,00,7-مطاعم وفنادق	

0,00,00,21,21,31,4مواد وخدمات أخرى1
املقننة  - باستثناء املنتجات 

باستثناء احملروقات وزيوت التشحيم و املواد املقننة
املصادر: املندوبية السامية للتخطيط وحسابات بنك املغرب. 

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

املصادر: املندوبية السامية للتخطيط وحسابات بنك املغرب

خفت  فقد  التشحيم،  وزيوت  احملروقات  أسعار  وبخصوص 
إلى 14,1% عوض  لتصل  يوليوز  شهر  في  تراجعها  حدة 
أسعار  بارتفاع  ارتباطا  السابق،  الفصل  في   %24
على  العاملي  الطلب  النتعاش  النفطية. ونتيجة  املنتجات 
اإلنتاج، خاصة  القيود، والنخفاض  إثر تخفيف  النفط على 
الدول املصدرة للنفط وفي  الدول األعضاء في منظمة  في 

 42,8 البرنت  سعر  بلغ  األخرى،  املصدرة  البلدان  بعض 
الفصل  في  للبرميل  دوالر   31,4 مقابل  للبرميل  دوالر 
انتشار  قبل  املسجلة  املستويات  دون  يبقى  أنه  إال  الثاني، 
الوطنية  العملة  قيمة  ذلك، ارتفعت  كوفيد-19. ومبوازاة 

في شهر يوليوز بنسبة 3,4% مقابل الدوالر.  

املنتجات  هذه  أسعار  تطور  مساهمة  الزالت  اجململ،  وفي 
في التضخم في مستوى سلبي، حيث بلغت 0,4- نقطة 
خالل  املتوسط  في  يوليوز، عوض 0,7- نقطة  في  مئوية 

الفصل الثاني.  

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

املصادر: البنك الدولي، املندوبية السامية للتخطيط وحسابات بنك املغرب

أما أسعار املنتجات املقننة، فقد سجلت وتيرة منوها تسارعا 
إلى 1,2% في شهر يوليوز عوض 0,6%، مما يعكس بشكل 
الطرقي للمسافرين في شهر  النقل  ارتفاع أسعار  حصري 
الفصل  بواقع 1,6% في  تزايدها  بنسبة 8%، بعد  يوليوز 
الثاني، وذلك بسبب اإلجراءات الصحية اجلديدة، واملتمثلة، 
إلى  املسافرين  عدد  تقليص  في  أخرى،  شروط  ضمن  من 

املمكنة.  االستيعابية  الطاقة  50% من 

األسعار  التضخم، ساهمت هذه  املساهمة في  ومن حيث 
في ارتفاع التضخم في حدود 0,3 نقطة مئوية، عوض 0,1 

نقطة في الفصل السابق.

2.1.6 التضخم األساسي

الناجمة عن تقلص الطلب  التأثيرات نحو االنخفاض  بدأت 
تظهر تدريجيا على مستوى التضخم األساسي. فقد تباطأ 
بلغ 0,8% في  أن  بعد  يوليوز  إلى 0,7% في  األخير  هذا 
الفصل الثاني، نتيجة لتباطؤ وتيرة منو األسعار من %0,4 
فيه،  املدرجة  الغذائية  للمنتجات  بالنسبة   %0,1 إلى 
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واألحذية«،  »للمالبس  بالنسبة    %0,3 إلى   %0,6 ومن 
ومن 1,2% إلى 0,7% بالنسبة »للمطاعم والفنادق«، ومن 
0,6% إلى 0,3% بالنسبة  »للصحة«. ومن جانبها، تطورت 
أسعار باقي البنود األخرى بوتيرة شبه مستقرة مقارنة بتلك 

املسجلة في الفصل الثاني.

وقد متت مالحظة هذا التباطؤ بشكل خاص على مستوى 
أسعار السلع غير التجارية التي تراجع تطورها من 1% إلى 
التجارية  السلع  أسعار  تزايدت  بينما  يوليوز،  في   %0,8

بنفس الوتيرة املسجلة في الفصل السابق، أي %0,6.

رسم بياني 4.6: تطور مؤشرات أسعار السلع التجارية وغير التجارية 
)على أساس سنوي(

املغرب. السامية للتخطيط وحسابات بنك   املصادر: املندوبية 

وبالفعل، فقد عوض ارتفاع أسعار النقل اجلوي للمسافرين 
تباطؤ   ،%2,1 بواقع  انخفاضها  من  بدال   %5,6 بنسبة 
"املنتجات  مثل  التجارية  الغذائية  املنتجات  أهم  أسعار 
و"الزيوت  و"الزيوت"،  و"النب"،  احلبوب"،  من  املصنوعة 

والشحوم"، واملنتجات غير الغذائية مثل "مالبس النساء".

جدول 2.6: تطور مؤشرات أسعار السلع التجارية و غير التجارية

بالنسبة املئوية
على أساس سنوي على أساس شهري 

ماي
2020

يونيو
2020

يوليوز 
2020

ماي
2020

يونيو
2020

يوليوز 
2020

0,20,00,60,50,6-0,1-السلع التجارية

0,10,11,00,90,8-0,0السلع غير التجارية

0,20,00,80,70,7-0,0التضخم األساسي

املصادر: املندوبية السامية للتخطيط وحسابات بنك املغرب.

على  التباطؤ  هم  التجارية،  غير  املنتجات  مستوى  وعلى 
مثل  اخلدمات  وبعض  الطرية"  "اللحوم  أسعار  سواء  حد 
و"صيانة  لها"  املشابهة  واملؤسسات  املقاهي  "املطاعم، 

وإصالح عربات اخلواص". 

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 

يبلغ  أن  املرجح  من سنة 2020، من  الثالث  الفصل  خالل 
التضخم مستوى ضعيفا، قدره حوالي %0,4.

تباطؤ  إلى  االنكماشية  الضغوط  تؤدي  أن  وبالفعل، يرجح 
إلى  ليصل  الفصل،  هذا  خالل  األساسي  للتضخم  أكبر 

السابق.  الفصل  0,5% عوض 0,8% في 

ويرتقب أن ترتفع أسعار املنتجات الغذائية املتقلبة األثمنة 
الفصل  في   %0,5 بواقع  تقلصها  من  بدال   %1 مبقدار 
اخلاصة  التوتر  عالية  البيانات  ذلك  إلى  تشير  السابق، كما 

بأسعار اجلملة. 

املرتقب  االرتفاع  أن يساهم  ذلك، ينتظر  العكس من  وعلى 
تأثير  جانب  إلى  النفطية،  للمنتجات  العاملية  لألسعار 
يوليوز،  شهر  في  املقننة  املنتجات  بعض  أسعار  ارتفاع 
الضغوط  هذه  تأثير  من  طفيف  بشكل  التخفيف  في 
أسعار  أن تسجل  األسعار. وبالتالي، يرتقب  على  التنازلية 
بنسبة 12,3% بدال  انخفاضا  التشحيم  وزيوت  احملروقات 
ارتفاع  في  بذلك  السابق، لتساهم  الفصل  من 24% في 

التضخم في حدود 0,3 نقطة مئوية. 
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رسم بياني 6.6: النسبة املتوقعة للتضخم على املدى القصير والنسبة 
املسجلة

املصادر: بنك املغرب.

التضخم 3.6 توقعات 

تشير نتائج استقصاء الظرفية في القطاع الصناعي الذي 
أجنزه بنك املغرب، اخلاصة بشهر يوليوز 2020، إلى أن %66 
التضخم  استقرار  يتوقعون  املستجوبون  املصانع  أرباب  من 
خالل األشهر الثالثة املقبلة، فيما يتوقع 21% منهم ارتفاع 
التضخم و13% منهم انخفاضه. وبذلك، بلغ رصيد الرأي 

     .%9
 

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

املصدر: االستقصاء الفصلي حول توقعات التضخم لبنك املغرب

التضخم  نتائج استقصاء توقعات  ومن جهة أخرى، تشير 
الذي أجنزه بنك املغرب برسم الفصل الثالث من سنة 2020، 
نسبته 1,1% في  يتوقعون تضخما  اخلبراء املاليني  أن  إلى 
التي   %1,4 نسبة  عوض  املقبلة،  الثمانية  الفصول  أفق 

كانت متوقعة في الفصل السابق. 

    

رسم بياني 8.6: توقعات خبراء القطاع املالي بشأن التضخم *

إلى 8 فصول عوض 6 فصول من قبل التوقع  أفق  رفع  الثاني 2016 مت  الفصل  * ابتداء من 

املصدر: االستقصاء الفصلي حول توقعات التضخم لبنك املغرب لدى خبراء القطاع املالي 

ستحدده  للتضخم  املستقبلي  التوجه  أن  هؤالء  ويعتبر 
باألساس قرارات السياسة النقدية، واألسعار العاملية للسلع 

األساسية باستثناء النفط، وتوجه السياسة املالية. 

رسم بياني 9.6: العناصر احملددة للتطور املستقبلي للتضخم حسب 
توقعات خبراء القطاع املالي

املصدر: االستقصاء الفصلي حول توقعات التضخم لبنك املغرب

اإلنتاج 4.6 أسعار 

في  اإلنتاج  أسعار  انخفاض  حدة  يوليوز، تزايدت  شهر  في 
الصناعات التحويلية باستثناء تكرير النفط الذي بدأ منذ 
إلى 3,2-% بعد  سنة 2019، ليصل  من  الثالث  الفصل 
خالل  املتوسط  في  و1,7-%  الثاني  الفصل  في   %-2,2
هذا  ويعكس   .2020 سنة  من  األولى  الثالثة  الشهور 
"الصناعة  في  اإلنتاج  أسعار  تراجع  باألساس  التطور 
وتيرة منو  الكيماوية" بنسبة 17,7% بعد 12,4%، وتباطؤ 
"صناعة املالبس" من 1,8% إلى 0,4%. وخالفا لذلك، تزايدت 
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أسعار اإلنتاج في "الصناعات الغذائية" بواقع 2,6% عوض 
الثاني.       الفصل  2% في 

رسم بياني 10.6:تطور  املؤشرات الرئيسية ألسعاراإلنتاج الصناعي٫ 
على أساس سنوي*

منذ 20 مارس 2020،  التنفيذ  حيز  دخل  الذي  الصحية  الطوارئ  حالة  لقرار  للتخطيط، نظرا  السامية  املندوبية  *حسب 
لدليل  وفقا  املفقودة  األسعار  تقدير  مت  وقد  األسعار  جميع  جتميع  من  يتمكن  لم  االستهالك  أسعار  حول  امليداني  البحث  فان 

مؤشر أسعار املستهلكني .
 املصدر: املندوبية السامية للتخطيط.
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 ملخص

أدت جائحة كوفيد-19 وتدابير احلجر الصحي التي فرضتها السلطات إلى انخفاض حاد في النشاط االقتصادي العاملي 
وإلى فقدان عدد هام من مناصب الشغل، مما ترتب عنه حدوث أكبر ركود منذ الكساد الكبير في أواخر عشرينات القرن 
املاضي. وبالرغم من أن معظم البلدان شرعت في إعادة الفتح التدريجي القتصاداتها، فإن هذه االقتصادات الزالت تعاني 
من مستوى كبير جدا من الشكوك املرتبطة بتطور الوباء، وبتداعياته االقتصادية واالجتماعية، وبوتيرة االنتعاش. ويعرض 
هذا الفصل سيناريو تطور أهم اجملمعات املاكرو اقتصادية الوطنية. وهو يستند إلى عدد من الفرضيات املرتبطة أساسا 
بتطور اجلائحة وبحجم الصدمة االقتصادية لألزمة. وبالتالي، فإن األمر يتعلق بسيناريو تطور أكثر من كونه توقعات باملعنى 

التقليدي للكلمة. 

ونظرا لتأثير اجلائحة على العرض وعلى الطلب، على حد سواء، فيرجح أن تؤدي إلى تراجع الناجت الداخلي اإلجمالي العاملي 
بنسبة 4,4% سنة 2020، قبل أن يرتفع هذا األخير بواقع 4,9%، في سنة 2021، غير أنه يتوقع أن يكون هذا االنتعاش 

غير متساو ومحاطا بشكوك قوية.

وعلى مستوى االقتصادات املتقدمة، يرتقب أن يتراجع الناجت الداخلي اإلجمالي بشكل محسوس في الواليات املتحدة قبل 
أن يعود إلى النمو سنة 2021. كما يرتقب أن تعرف انكماشا وأن حتد من انتعاشها سنة 2021 املشاكل الهيكلية واملالية 
نتيجة للمشاكل  التي توجد في وضعية هشة  املتحدة  املنطقة. وبالنسبة للمملكة  دول  العديد من  التي تعاني منها 
الناجمة عن خروج بريطانيا من االحتاد األوروبي، فيرجح أن تشهد انكماشا غير مسبوق وأن تكون من بني الدول املتقدمة 
األكثر تضررا من اجلائحة. وفي أبرز البلدان الصاعدة، يرتقب أن يظل النمو في الصني إيجابيا في سنة 2020، نظرا لتحسن 
أن  ويتوقع  املالي،  الدعم  وتدابير  القوي  الصناعي  اإلنتاج  بفضل  الثاني  الفصل  خالل  واضح  بشكل  االقتصادية  األوضاع 
يتسارع بشكل محسوس في سنة 2021. وينتظر أن يتأثر النشاط االقتصادي بشكل قوي في الهند خالل سنة 2020، 

بالنظر إلى صعوبة التحكم في الفيروس، إال أنه يرتقب أن ينتعش في سنة 2021.

وبالنسبة للسلع األساسية، من املرجح أن يبلغ سعر البرنت 43,1 دوالر للبرميل في املتوسط خالل هذه السنة، اي بانخفاض 
الفوسفاط  أسعار  تصل  أن  يتوقع  جانبها،  ومن   .2021 سنة  للبرميل  دوالر  و55,7  أخرى،  إلى  سنة  من   %32,7 قدره 
ومشتقاته في سنة 2020 إلى مستويات أدنى في املتوسط من تلك املسجلة سنة 2019، قبل أن ترتفع سنة 2021، 

بينما ينتظر أن تعرف أسعار املنتجات الغذائية منحى تصاعديا في أفق التوقع.  

ويرجح أن ينعكس التأثير املزدوج للجائحة وللمستويات املتدنية ألسعار املنتجات الطاقية، على التضخم في سنة 2020. 
وينتظر أن تخف حدة هذه الضغوط التنازلية بشكل تدريجي خالل ما تبقى من أفق التوقع، متاشيا مع االنتعاش املرتقب 
للطلب. كما ينتظر أن يتباطأ التضخم بشكل محسوس، خاصة في الواليات املتحدة، قبل أن يرتفع في 2021، بينما يرجح 

أن يتطور في منطقة األورو في مستويات أقل بكثير من الهدف احملدد من طرف البنك املركزي األوروبي في أفق التوقع. 

وعلى الصعيد الوطني، من املرجح أن يتفاقم عجز احلساب اجلاري سنة 2020 إلى 6% من الناجت الداخلي اإلجمالي، قبل 
أن يتراجع إلى 5,2% سنة 2021. وفيما يتعلق بعائدات االستثمارات األجنبية املباشرة، فيرتقب أن تتقلص إلى ما يعادل 
الناجت  األزمة، أي 3,2% من  قبل  املسجل  إلى متوسطها  تعود  أن  اإلجمالي سنة 2020، قبل  الداخلي  الناجت  1,5% من 

الداخلي اإلجمالي. 

ومع فرضية حتصيل هبات مببلغ 7,2 مليار درهم في سنة 2020، 0,8 مليار منها صادرة عن دول مجلس التعاون اخلليجي؛ 
و2,6 مليار سنة 2021، منها مليار 1 صادر عن دول مجلس التعاون اخلليجي، واقتراض اخلزينة من السوق الدولية سواء 

7.اآلفاق على املدى املتوسط 
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سنة 2020 أو 2021، يتوقع أن تبلغ األصول االحتياطية الرسمية 294,7 مليار في نهاية سنة 2020، و289 مليار مع متم 
2021، لتضمن بذلك تغطية 6 أشهر و27 يوما، و6 أشهر و23 يوما من واردات السلع واخلدمات، على التوالي. 

وعلى مستوى املالية العمومية، يرجح أن يبلغ عجز امليزانية، باستثناء اخلوصصة، 7,9% من الناجت الداخلي اإلجمالي في 
انخفاض  إلى  التفاقم  يونيو، و4,1% احملقق سنة 2019.  ويعزى سبب هذا  2020، عوض 7,6% الذي كان متوقعا في 
املداخيل نتيجة للركود االقتصادي، وكذا إلى بعض تدابير الدعم املالي في إطار التخفيف من اآلثار املترتبة عن األزمة. وفي 

سنة 2021، يرتقب أن يتراجع العجز إلى 5,1% من الناجت الداخلي اإلجمالي.

ويرتقب أن تبقى األوضاع النقدية تيسيرية على العموم. وبالفعل، فقد اتخذ بنك املغرب عدة تدابير لتسهيل متويل االقتصاد 
للنشاط  املرتقب  التطور  االعتبار  في  وأخذا  واألسر.  املقاوالت  الحتياجات  االستجابة  على  البنكي  النظام  قدرة  وتعزيز 
النظام  توقعات  وكذا  واإلنعاش،  الدعم  وتدابير  »انطالقة«  لبرنامج  املنتظر  والتأثير  السيولة،  من  واحلاجة  االقتصادي، 
البنكي، يرجح أن ترتفع القروض املمنوحة للقطاع غير املالي إلى نسبة تناهز 4% في سنة 2020 وفي سنة 2021. ومن 

جهة أخرى، يرتقب أن ينخفض سعر الصرف الفعلي احلقيقي في أفق التوقع، بعد ارتفاعه سنة 2019. 

بواقع  الفالحية  املضافة  القيمة  تراجع  تأثير  بفعل  في 2020،  بنسبة %6,3  الوطني  االقتصاد  ينكمش  أن  املرجح  ومن 
5,3%، وانخفاض القيمة املضافة غير الفالحية بنسبة %6,3، ارتباطا بتقلص الطلب اخلارجي والتدابير املتخذة في إطار 
مكافحة تفشي جائحة كوفيد-19. وفي سنة 2021، ينتظر أن ينتعش النمو ليصل إلى 4,7%. وأن يعكس هذا االرتفاع 
تزايد القيمة املضافة الفالحية بنسبة 12,6%، خاصة مع فرضية حتقيق محصول حبوب قدره 75 مليون قنطار، وحتسن 

القيمة املضافة غير الفالحية بنسبة %3,7. 

وفي هذا السياق الذي يتسم بضغوط تضخمية ضعيفة، يرتقب أن يبلغ التضخم مستوى أدنى من 0,7% في املتوسط 
خالل سنتي 2020 و2021. أما مكونه األساسي، فينتظر أن يصل إلى 0,6% في املتوسط. 
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األسـاسـيـة الـفـرضـيـات   1.7

ركود قوي لالقتصاد العاملي خالل سنة 2020 وانتعاش غير متساو مرتقب في سنة 2021

بتأثيرها على العرض والطلب، على حد سواء، من املرجح أن تؤدي جائحة كوفيد-19 إلى دخول االقتصاد العاملي في ركود 
يعتبر األسوء من نوعه منذ الكساد الكبير. ويتوقع أن يتراجع الناجت الداخلي اإلجمالي العاملي بنسبة 4,4% سنة 2020، 
محاطة  التوقعات  هذه  وتبقى  متساويا.  يكون  لن  االنتعاش  هذا  أن  إال  سنة 2021،  في  بواقع %4,9  يرتفع  أن  قبل 

بشكوك قوية ترتبط بتطور اجلائحة وبتأثير التدابير التي اعتمدتها السلطات العمومية. 

وفي الواليات املتحدة، من املتوقع أن ينخفض الناجت الداخلي اإلجمالي بنسبة 5,3%، قبل أن يعود إلى النمو محققا نسبة 
بنسبة 9,1% سنة 2020، متبوعا  انكماشا  االقتصادي  النشاط  يعرف  أن  األورو، يرتقب  4% سنة 2021. وفي منطقة 
تعاني منها  التي التزال  واملالية  الهيكلية  املشاكل  الذي حتد منه  االنتعاش  بواقع 3,1% في سنة 2021، وهو  بانتعاش 
الواليات املتحدة، بينما  ارتفاعا واضحا في  البطالة  أن تعرف نسبة  العديد من دول املنطقة.  وفي سوق الشغل، ينتظر 
يتوقع أن يبقى تأثير اجلائحة متحكما فيه في منطقة األورو، خاصة بفضل آليات احلفاظ على مناصب الشغل. وبالنسبة 
للمملكة املتحدة التي توجد في وضعية هشة نتيجة للمشاكل الناجمة عن خروج بريطانيا من االحتاد األوروبي، فيرجح 
ينخفض  أن  يرتقب  اجلائحة. حيث  من  تضررا  األكثر  املتقدمة  الدول  بني  من  تكون  وأن  مسبوق  غير  انكماشا  تشهد  أن 

ناجتها الداخلي اإلجمالي بنسبة 12,7% في 2020، وأن يتحسن بنسبة ال تتجاوز 2,8% في سنة 2021.

الثاني من سنة 2020،  الفصل  الصني خالل  في  واضح  االقتصادية بشكل  األوضاع  الصاعدة، حتسنت  البلدان  أبرز  وفي 
بفضل تدابير الدعم املالي، مع تسجيل ارتفاع باخلصوص في اإلنتاج الصناعي. وفي ظل هذه الظروف، يرتقب أن يبقى النمو 
إيجابيا سنة 2020، مع توقع حتقيق نسبة 0,8%، قبل أن يرتفع إلى 7,5% سنة 2021, وفي الهند، ينتظر أن يتدنى الناجت 
البلد  يجدها  التي  الصعوبات  بسبب  االنخفاض  نحو  واضحة  مبراجعة  بنسبة 4% سنة 2020، أي  اإلجمالي  الداخلي 
في التحكم في انتشار الفيروس، قبل أن يرتفع إلى 8,5% في سنة 2021. وفي البرازيل، يتوقع أن يؤثر استمرار املشاكل 
املالية على النمو، إذ يرتقب أن يشهد النشاط االقتصادي ركودا قويا بنسبة 7,8% سنة 2020 وأال يتجاوز التحسن سنة 

قدرها %4,2.  منو  2021 نسبة 

رسم بياني 2.7 :النمو في الواليات املتحدة رسم بياني 1.7: النمو في منطقة األورو

املصدر: منوذج التوقعات العاملية ماي 2020.

تعـزيز التيسير النقدي وارتفاع قيمة األورو مقابل الدوالر على املدى القصير   

النقدية، قصد مواجهة  تيسيري لسياستها  توجه  الصاعدة، على  أو  املتقدمة  البلدان  املركزية، سواء في  البنوك  أبقت 
التداعيات االقتصادية واالجتماعية جلائحة كوفيد-19. 
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وبشكل خاص، قرر البنك املركزي األوروبي، على إثر اجتماعه األخير املنعقد في 10 شتنبر اجلاري، اإلبقاء على أسعار فائدته 
الرئيسية دون تغيير، وتوقع اإلبقاء على هذه األسعار في مستوياتها احلالية أو في مستويات أدنى إلى أن يالحظ أن توقعات 
إطار  الشراء في  أنه سيواصل عمليات  ذلك، أكد  الذي حدده. وباملوازاة مع  الهدف  تتجه بشكل مستدام نحو  التضخم 
برنامج شراء األصول اخلاص بالطوارئ ملواجهة اجلائحة، مببلغ إجمالي قدره 1350 مليار أورو، وذلك إلى غاية نهاية يونيو 
2021 على األقل، وفي جميع احلاالت إلى أن يرى أن األزمة قد مرت. وأشار أيضا إلى أنه سيواصل عمليات الشراء الصافية 
في إطار برنامج شراء األصول بوتيرة شهرية قدرها 20 مليار أورو، وأنه يتوقع اللجوء إلى عمليات الشراء هذه طوال املدة 
الضرورية. وكذلك الشأن بالنسبة للعمليات التي رصد لها غالف مالي مؤقت إضافي مببلغ 120 مليار أورو، وذلك إلى غاية 

نهاية السنة. وأخيرا، قرر االستمرار في توفير سيولة هامة من خالل عملياته إلعادة التمويل.

ومن جهته، قرر االحتياطي الفدرالي األمريكي، على إثر اجتماعه املنعقد يومي 15 و16 من الشهر اجلاري، وهو أول اجتماع له 
بعد مراجعة إطار سياسته النقدية، اإلبقاء على النطاق املستهدف لسعر فائدته الرئيسي دون تغيير في ]%0,25-%0[. 
اخلاصة  لتقييماته  مطابقة  مستويات  الشغل  سوق  أوضاع  تبلغ  أن  إلى  النطاق  هذا  اإلبقاء على  يتوقع  أنه  أعلن  كما 
التضخم إلى 2% ويتجه نحو جتاوز نسبة 2% بشكل معتدل خالل مدة معينة. كما  باحلد األقصى للتشغيل، ويرتفع 
األقل  على  املقبلة،  الشهور  خالل  الرهنية  والسندات  اخلزينة  سندات  من  موجوداته  رفع  على  سيعمل  أنه  إلى  أشار 

بالوتيرة احلالية، وذلك من أجل احلفاظ على السير اجليد للسوق واملساهمة في توفير ظروف مالية مواتية. 

وفي سوق الصرف، ارتفعت قيمة األورو بشكل واضح مقابل الدوالر األمريكي منذ شهر يونيو، مدعومة باخلصوص بالبرنامج 
األوروبي إلنعاش االقتصاد في فترة ما بعد كوفيد-19. ويتوقع أن يرتفع بنسبة 1,3% إلى 1,13 دوالر في املتوسط خالل 

سنة 2020، أي مبراجعة نحو االرتفاع باملقارنة مع توقعات شهر يونيو، قبل أن يستقر عند 1,14 دوالر سنة 2021.

رسم بياني 3.7 : سعر صرف الدوالر مقابل األورو

  
     

املصدر: منوذج التوقعات العاملية ماي 2020.

انخفاض كبير ألسعار املنتجات الطاقية وضغوط انكماشية     

نتيجة النتعاش الطلب العاملي على النفط على إثر إعادة فتح االقتصادات وانخفاض إنتاج الواليات املتحدة والبلدان األعضاء 
في منظمة الدول املصدرة للنفط وبعض البلدان املصدرة األخرى، انخرط سعر البرنت في منحى تصاعدي منذ شهر ماي 
االرتفاع، مع  نحو  التوقعات  مراجعة  متت  كبير. وبذلك  كوفيد-19 بشكل  قبل  املسجل  مستواه  دون  بقائه  2020، مع 
سعر يتوقع أن يصل في املتوسط إلى 43,1 دوالر للبرميل سنة 2020، أي بانخفاض بواقع 32,7% من سنة إلى أخرى، 

وإلى 55,7 دوالر للبرميل في سنة 2021.  

في  أدنى  مستويات  في  السنة  من  األولى  الثمانية  الشهور  خالل  األسعار  ومشتقاته، ظلت  بالفوسفاط  يتعلق  وفيما 
املتوسط من تلك املسجلة في 2019. وبالنسبة للفوسفاط ثنائي األمونياك باخلصوص، وبالرغم من التصاعد املالحظ 
منذ يناير 2020، بلغ سعره 285,7 دوالر للبرميل في املتوسط مقابل 306,4 دوالر للبرميل. وبالنسبة جملموع السنة، من 
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املرجح أن تسجل األسعار، حسب توقعات البنك الدولي الصادرة في شهر أبريل، تراجعا بواقع 11,3% إلى 78 دوالر للبرميل 
املمتاز، و7% إلى 285 دوالر  الثالثي  للفوسفاط  بالنسبة  للبرميل  اخلام، و13,4% إلى 255 دوالر  للفوسفاط  بالنسبة 
أسعار  أما   .%3 بحوالي  األسعار  ترتفع  أن  يتوقع   ،2021 سنة  وفي  األمونياك.  ثنائي  للفوسفاط  بالنسبة  للبرميل 
بواقع  بنسبة 0,6% في 2020، ثم  تتزايد  أن  مبقدار 0,8% سنة 2019، ينتظر  انخفاضها  الغذائية، وبعد  املنتجات 

سنة 2021.  3,3% في 

وفي ظل هذه الظروف، فإن التأثيرات نحو االنخفاض على التضخم الناجمة عن تقلص الطلب تفوق التأثيرات التضخمية 
الناجتة عن اختالل التموينات سنة 2020. غير أنه يتوقع أن تقل حدة هذه الضغوط تدريجيا فيما تبقى من أفق التوقع، 
من 1,8% سنة  التضخم  يتباطأ  أن  خاص، ينتظر  بشكل  املتحدة  الواليات  للطلب. وفي  املرتقب  االنتعاش  مع  متاشيا 
املرجح  األورو، من  منطقة  سنة 2021. وفي  في  املتوسط  إلى 2,5% في  يرتفع  أن  2019 إلى 1,1% في 2020، قبل 
أن يتطور التضخم في مستويات أدنى من الهدف احملدد من طرف البنك املركزي األوروبي، مع توقع نسب قدرها 0,6% سنة 

2020 و1,4% سنة 2021.

رسم بياني 5.7 : مؤشر منظمة األغذائية والزراعة للمواد الغدائية
رسم بياني 4.7: سعر البرنت )100= 2002-2004( 

رسم بياني 7.7 :  التضخم في الواليات املتحدة رسم بياني 6.7 : التضخم في منطقة األورو

املصدر: منوذج التوقعات العاملية ماي 2020.

إنتاج حبوب يقدر في 32 مليون قنطار سنة 2020، ومحصول متوسط في سنة 2021

على الصعيد الوطني، بلغ محصول احلبوب النهائي برسم املوسم الفالحي 2019-2020، حسب وزارة الفالحة، 32 مليون 
األخيرة.  اخلمس  السنوات  السابق، وبواقع 60% باملقارنة مع متوسط  باملوسم  بتراجع نسبته 39% مقارنة  قنطار، أي 
وبالنسبة للموسم الفالحي 2020-2021، مت اإلبقاء على فرضيتي حتقيق متوسط إنتاج حبوب قدره 75 مليون قنطار، 

واستمرار التطور التوجهي لباقي الزراعات األخرى. 
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اآلفاق على املدى املتوسط

الـكـلـيـة االقـتـصـاديـة  الـتـوقـعـات   2.7

تفاقم عجز احلساب اجلاري سنة 2020   

في سنة 2020، بفعل تأثير اختالل سالسل التموين والنشاط في بعض القطاعات، وتراجع الطلب الداخلي واخلارجي، يرجح 
الداخلي  الناجت  في 2019 إلى 6% من  اإلجمالي  الداخلي  الناجت  من 4,1% من  لينتقل  اجلاري  احلساب  عجز  يتفاقم  أن 
الدينامية  هذه  تعزيز  فرضية  الصحي. ومع  احلجر  رفع  بعد  املسجل  االنتعاش  من  بالرغم  سنة 2020، وذلك  اإلجمالي 
األخيرة وفتح احلدود في الفصل الثاني من سنة 2021، يرجح أن ينخفض عجز احلساب اجلاري إلى 5,2% من الناجت الداخلي 
في 2020، 0,8 مليار  مببلغ 7,2 مليار  لهبات  املرتقب  التحصيل  التوقعات  هذه  سنة 2021. وتشمل  في  اإلجمالي 
مجلس  دول  عن  صادر   1 مليار  منها  سنة 2021،  مليار   2,6 ومبلغ  اخلليجي،  التعاون  مجلس  دول  عن  صادرة  منها 

التعاون اخلليجي.

وفي سنة 2020، من املتوقع أن تنخفض الصادرات بنسبة 16,6% بعد ارتفاعها بواقع 2,4% سنة 2019. وينتظر أن 
بالتراجع  تاثرت  التي  العاملة، وتلك  اليد  من  عدد  أكبر  تشغل  التي  تلك  منها  القطاعات، خاصة  االنخفاض جميع  يهم 

القوي للطلب اخلارجي، مثل قطاع صناعة السيارات، واألسالك، والنسيج.

ومبوازاة ذلك، يرتقب أن تتراجع واردات السلع بنسبة 17,4% في سنة 2020، ارتباطا باألساس بانخفاض الفاتورة الطاقية 
وتدني مقتنيات سلع التجهيز. وفيما يتصل بعائدات األسفار، ومع فرضية استمراراإلغالق شبه الكامل للحدود إلى غاية 
الفصل األول من سنة 2021، ينتظر أن تنخفض بنسبة 70%. أما حتويالت املغاربة املقيمني في اخلارج، التي تضررت من 

اجلائحة بشكل أقل، فيرجح أال يتجاوز انخفاضها %5.  

بالقنيطرة.  بوجو  إنتاج مصنع  بنمو  باألساس  بنسبة 22,4%، ارتباطا  الصادرات  ترتفع  أن  املرجح  وفي سنة 2021، من 
وارتفاع  التجهيز  سلع  مشتريات  النتعاش  باخلصوص  نتيجة  بنسبة %17،  الواردات  ترتفع  أن  يرتقب  أخرى،  جهة  ومن 
من  بكثير  أقل  مستوى  في  تبقى  أن  لكن  الضعف،  من  بأكثر  األسفار  عائدات  تتزايد  أن  وينتظر  الطاقية.  الفاتورة 

مستواها املسجل سنة 2019، وأن تتنامى حتويالت املغاربة املقيمني في اخلارج بواقع %2,4. 

سنة 2020،  اإلجمالي  الداخلي  الناجت  إلى 1,5% من  تتراجع  أن  املتوقع  املباشرة، من  األجنبية  االستثمارات  وبخصوص 
األزمة، أي 3,2% من  قبل  املسجل  املتوسط  املستوى  سنة 2021 إلى  خالل  تعود  أن  مقابل 2,9% سنة 2019، قبل 

الناجت الداخلي اإلجمالي. 

وأخذا في االعتبار هذه التطورات، وكذا فرضية اقتراض اخلزينة من السوق الدولية، يرجح أن تبلغ األصول االحتياطية الرسمية 
294,7 مليار درهم سنة 2020، و289 مليار سنة 2021، أي ما يعادل تغطية 6 أشهر و27 يوما، و6 أشهر و23 يوما من 

واردات السلع واخلدمات، على التوالي.

األداءات الرئيسية مليزان   جدول 1.7 : املكونات 
 

التغير)%( مالم يتم اإلشارة الى غير ذلك
الفارق )شتنبر/ يونيو (النسب املتوقعةالنسب املسجلة

201520162017201820192020202120202021

8,3-0,8-16,622,4-8,63,510,310,72,4صادرات السلع  )مع إحتساب تكاليف الشحن(

6,75,9-17,417,0-4,910,36,79,92,0-واردات السلع )مع إحتساب تكاليف التأمني(

9,645,1-69,6105,1-1,45,012,31,27,8-عائدات األسفار

2,8-5,02,420,0-0,2-1,5-4,84,05,3التحويالت اخلاصة

5,24,30,6-6,0-4,1-5,3-3,4-4,1-2,1-رصيد احلساب اجلاري ) من الناجت الداخلي اإلجمالي(

األصول االحتياطية الرسمية بعدد األشهر من واردات السلع 
6,16,45,65,37,16,96,81,91,7واخلدمات

املصادر: مكتب الصرف وتوقعات بنك املغرب.
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تباطؤ وتيرة القروض البنكية املمنوحة للقطاع غير املالي

بعد ارتفاعه سنة 2019، من املرجح أن ينخفض سعر الصرف الفعلي احلقيقي في أفق التوقع، نتيجة لتراجعه بالقيمة 
اإلسمية، ولتضخم داخلي أقل من ذلك املسجل لدى الشركاء واملنافسني التجاريني. 

واستنادا إلى التطورات املرتقبة الحتياطيات الصرف والعملة االئتمانية، يرجح أن يصل عجز السيولة البنكية إلى 82 مليار 
املوجهة للقطاع  البنكية  للقروض  بالنسبة  درهم مع نهاية سنة 2020 وإلى 109,8 مليار مع متم سنة 2021. أما 
غير املالي، فقد تزايدت بنسبة 6% في يوليوز 2020، مما يعكس بشكل كبير استمرار ارتفاع تسهيالت اخلزينة املمنوحة 
للمقاوالت غير املالية اخلاصة. ومن حيث اآلفاق، وأخذا في االعتبار التطور املرتقب للنشاط االقتصادي، واحلاجة من السيولة، 
والتأثير املتوقع لبرنامج "انطالقة" ولتدابير الدعم وإنعاش االقتصاد، وكذا توقعات النظام البنكي، يرتقب أن ترتفع القروض 
املمنوحة للقطاع غير املالي بنسبة 3,5% سنة 2020، و3,8% سنة 2021. وفي ظل هذه الظروف، وأخذا في االعتبار 

تطور باقي مقابالت الكتلة النقدية، يرتقب أن يصل منو الكتلة م3 إلى 5,4% في 2020 وإلى 3,6% في 2021.

جدول 2.7: الكتلة النقدية واالئتمان البنكي

التغير)%( مالم يتم اإلشارة الى غير ذلك
الفارق )شتنبر/ يونيو (النسب املتوقعةالنسب املسجلة

20162017201820192020202120202021

3,93,83,15,53,53,81,61,2القروض البنكية للقطاع غير املالي

0,5-4,75,54,13,85,43,64,7اجملمع م3

109,871,961,1-82,0-62,3-69,0-40,9-14,7-فائض أو عجز السيولة، مباليير الدراهم

تـدهـور األوضـاع املاليـة بسبب جائحة كوفيد -19

على أساس البيانات الواردة في قانون املالية املعدل، من املرجح أن يبلغ عجز امليزانية سنة 2020 7,9% من الناجت الداخلي 
التفاقم،  هذا  يونيو. ويعزى  شهر  توقع  مع  مقارنة  اإلجمالي  الداخلي  الناجت  من  قدره 0,3 نقطة  بتعديل  اإلجمالي، أي 
أكثر قوة  توقع تقلص  االعتبار  االنخفاض، أخذا في  الضريبية نحو  املداخيل  إلى مراجعة  العائدات، أساسا  إلى  باإلضافة 
وكلفة  األجور  كتلة  مستوى  على  تخفيضات  املعدل  املالية  قانون  النفقات، برمج  مستوى  االقتصادي. وعلى  للنشاط 
املقاصة باملقارنة مع قانون املالية األصلي. وباإلضافة إلى ذلك، مت تعزيز نفقات االستثمار بشكل طفيف، مع إعادة توجيه 

املوارد املتوفرة نحو برنامج إنعاش االقتصاد، مع تقليص اعتمادات االستثمار اخلاصة مبعظم املصالح الوزارية. 

الناجت  الناجت الداخلي اإلجمالي، أي بزيادة قدرها 0,1 نقطة من  وفي سنة 2021، يرجح أن يبلغ عجز امليزانية 5,1% من 
الداخلي اإلجمالي مقارنة بتوقع يونيو، نتيجة باألساس ملراجعة النمو االقتصادي نحو االنخفاض.

انكماش قوي لالقتصاد سنة 2020 وتوقع انتعاشه سنة 2021    

تقلصا  الوطني  االقتصاد  أن يشهد  املرجح  املواتية وجلائحة كوفيد-19، من  املناخية غير  للظروف  املزدوج  للتأثير  نتيجة 
بنسبة 6,3% في 2020. وهو انخفاض أقوى مبقدار 1,1 نقطة مئوية باملقارنة بسيناريو شهر يونيو، أخذا في االعتبار 
انتعاش النشاط االقتصادي بسرعة أقل مما كان متوقعا، والعودة إلى فرض بعض القيود محليا بسبب ارتفاع عدد اإلصابات، 
املضافة  للقيمة  املرتقب  التراجع  التطور  هذا  للطلب، يعكس  الشكوك. وبالنسبة  من  مرتفع  مستوى  استمرار  وكذا 
ناجت عن  االنخفاض  الطلب، فإن هذا  إلى 6,3%. وحسب مكونات  الفالحية  غير  املضافة  إلى 5,3% وللقيمة  الفالحية 
مساهمات سلبية في النمو لكل من الطلب الداخلي والطلب اخلارجي. وبالفعل، بالرغم من إجراءات الدعم التي اتخذتها 
جلنة اليقظة االقتصادية، يتوقع أن يتأثر االستهالك النهائي لألسر سلبا من جراء القيود الرامية إلى احلد من تفشي اجلائحة، 
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ومن تقلص املداخيل سواء منها الفالحية أو غير الفالحية، وكذا حتويالت املغاربة املقيمني في اخلارج. كما ينتظر أن يتقلص 
االستثمار، متأثرا بالشكوك. وخالفا لذلك، يرجح أن يتعزز استهالك اإلدارات العمومية، خاصة مع ارتفاع النفقات العمومية 
اخملصصة لتمويل التدابير املعتمدة من طرف جلنة اليقظة االقتصادية. وباملوازاة مع ذلك، يرتقب أن تنخفض صادرات السلع 
واخلدمات، نتيجة باألساس لتقلص الطلب اخلارجي املوجه إلى املغرب والتوقف التام أو اجلزئي للنشاط في عدة قطاعات 
موجهة للتصدير خالل فترة احلجر الصحي. أما واردات السلع واخلدمات، فينتظر أن تنخفض متاشيا مع التقلص املرتقب 

للنشاط االقتصادي.  

وفي سنة 2021، يرجح أن يحقق االقتصاد الوطني منوا قدره 4,7%، أي مبراجعة نحو االرتفاع مبقدار 0,5 نقطة مئوية. 
محصول  حتقيق  فرضية  مع  السيما  بنسبة %12,6،  الفالحية  املضافة  القيمة  تزايد  االرتفاع  هذا  يعكس  أن  ويرتقب 
حبوب قدره 75 مليون قنطار، وارتفاع القيمة املضافة غير الفالحية بواقع 3,7%. وبالنسبة للطلب، يعكس هذا التطور 
مساهمة إيجابية للطلب الداخلي، ارتباطا بالتحسنات املنتظرة لالستهالك النهائي لألسر واالستثمار، واعتدال طفيف 
للطلب  املرتقب  باالنتعاش  واخلدمات، مدعومة  السلع  ارتفاع صادرات  إثر  الصافية، على  للصادرات  السلبية  للمساهمة 

اخلارجي. وباملوازاة مع ذلك، يتوقع أن تنمو واردات السلع واخلدمات، نتيجة لالنتعاش املرتقب للطلب الداخلي والصادرات.

رسم بياني 8.7 : توقعات النمو في أفق التوقع
 )ف1–2020/ف1–2022( على أساس سنوي*

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

جدول 3.7 : النمو اإلقتصادي )%(

التغير)%(
الفارق )شتنبر/ يونيو (النسب املتوقعةالنسب املسجلة

20162017201820192020202120202021

1,10,5-6,34,7-1,14,23,12,5النمو الوطني
0,70,2-5,312,6-5,8-13,715,23,7-القيمة املضافة الفالحية

1,00,6-6,33,7-2,12,92,93,8القيمة املضافة غير الفالحية

1,40,0-6,84,5-8,83,14,62,0الضرائب على املنتوجات دون احتساب الدعم

املصادر: بيانات املندوبية السامية للتخطيط وحسابات وتوقعات بنك املغرب.

مستويات ضعيفة للتضخم في أفق التوقع  

املتوسط ما بني  التضخم 0,7% في  يبلغ  أن  املرتقب  الذي يتسم بضغوط تضخمية ضعيفة، من  السياق  في ظل هذا 
سنتي 2020 و2021، وأن يظل مكونه األساسي في مستوى منخفض قدره 0,6% في 2020 ثم 0,7% في 2021. 
وتيرتها  إلى  تعود  أن  قبل   ،2020 سنة  في  التباطؤ  بعض  ارتفاعها  يعرف  أن  فينتظر  املقننة،  املنتجات  أسعار  أما 
التوقع.  أفق  أن تعرف استقرارا في  األثمنة، فيرتقب  املتقلبة  الغذائية  املنتجات  التوجهية في 2021. وبالنسبة ألسعار 
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وأخيرا، يحتمل أن تعرف أسعار احملروقات وزيوت التشحيم انخفاضا سنة 2020 قبل أن ترتفع في 2021، متاشيا مع التطور 
املرتقب لألسعار العاملية.  

�رسم بياني 9.7 : توقعات التضخم خالل أفق التوقع 
)ف2–2020/ف1–2022(*

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

جدول 4.7 : التضخم و التضخم األساسي

الفارق )شتنبر/ يونيو (النسب املتوقعةالنسب املسجلة

201620172018201920202021
أفق 8 فصول

)ف3–2020/ف2– 2022(
20202021

0,60,0-1,60,71,60,20,41,00,8التضخم
0,20,0-0,81,31,30,50,60,70,8التضخم األساسي 

املصادر: بيانات املندوبية السامية للتخطيط وحسابات وتوقعات بنك املغرب

�رسم بياني 11.7 : توقعات التضخم األساسي خالل أفق التوقع 
)ف2–2020/ف1–2022(*

رسم بياني 10.7 : تطور التضخم األساسي وفجوة الناجت

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

املصادر: بيانات املندوبية السامية للتخطيط وحسابات وتوقعات بنك املغرب. 

اخملاطر 3.7 ميزان 

تبقى آفاق االقتصاد الوطني محاطة بشكوك مرتفعة بشكل استثنائي، ارتباطا بتطور اجلائحة، وبحدة التداعيات املترتبة 
عنها، وكذا بوتيرة انتعاش النشاط االقتصادي. 
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الدولية التطورات 

بالنمو، وبالرغم من  بالنسبة للنمو والتضخم على حد سواء. وفيما يتعلق  ويظل ميزان اخملاطر متجها نحو االنخفاض 
إلى  ارتفاع حاالت اإلصابة  تواصل  يؤدي  أن  القيود، ميكن  رفع معظم  الذي متت مالحظته بعد  للنشاط  النسبي  االنتعاش 
تشديد التدابير الوقائية املفروضة، وإلى تباطؤ الوتيرة املرتقبة لالنتعاش. وباملثل، ميكن أن يؤدي انخفاض الطلب اخلارجي 
في حال حدوث موجة ثانية لدى أبرز الشركاء االقتصاديني إلى انتعاش أضعف مما كان متوقعا. كما أن شكوكا قوية حتيط 
بوتيرة  اجلائحة، وكذا  الناجمة عن  والطلب  للعرض  املزدوجة  الصدمة  رهينة بحجم  الشكوك  التضخم. وهذه  بتوقعات 
وقوة االنتعاش. وتبقى اخملاطر نحو االنخفاض مهيمنة، السيما بسبب التراجع الواضح للطلب الداخلي وتدهور الثقة. ومن 
جانبها، ميكن أن تنجم الضغوط التصاعدية على أسعار بعض املنتجات عن اضطراب سالسل التموين وارتفاع كلفة اإلنتاج. 
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