
 

 

 

  
 بالغ صحف 

 اجتماع مجلس بنك المغرب

 

 2022يونيو  21الرباط، 

ي برسم سنة الفصلي يونيو اجتماعه  21يوم الثالثاء  المغرب بنكعقد مجلس  .1
 . 2022الثان 

وصادق عل التقرير السنوي حول الوضعية االقتصادية والنقدية المجلس خالل هذا االجتماع، تدارس  .2
 . 2021برسم سنة  بنك المغربد وحول أنشطة والمالية للبال 

ي ظلت متسمة عل وجه الخصوص المجلس بعد ذلك تطور الظرفية الدولي شقونا .3
الحرب ستمرار ابة الت 

ي أوكرانيا، و 
 
ي مستويات مرتفعة استثنائية،  بقاءف

 
اآلفاق وتدهور السياسات النقدية تشديد و التضخم ف

توقع أن يسجل االقتصاد يالظروف المناخية غير المواتية،  إىلو ه الظرفية هذإىل نظر بالو االقتصادية. 
ي هذه السنة تباطؤا 

 الضغوط التضخمية.  جانب تزايد إىل  حادا الوطت 

ي توقعاته بنك المغربأن وبما  .4
 
 ف

ً
ي تأثير القرارات  أدرج مسبقا

ي إطار الت 
 
م االتفاق االجتماعي  اتخذت ف المير

ي 
 
 والعودة ،أساسا  طبيعة الضغوط التضخمية، خارجية المصدر وأخذا باالعتبار ، 2022أبريل  30ف

ي  للتضخم المرتقبة
 
ي للسياسة 2023إىل مستويات معتدلة ف ، قرر المجلس اإلبقاء عل التوجه التيسير

دعم النشاط االقتصادي. وقرر بالتاىلي الحفاظ عل سعر الفائدة الرئيسي مواصلة النقدية، وذلك من أجل 
ي دون تغيير 
 
 . مع مواصلة تتبع تطور الظرفية الوطنية والدولية عن كثب % 1,50ف

، أدت القيود المفروضة عل الصادرات الروسية وانتعاش الطلب الصادر  .5 ن الصير  ععل الصعيد الدوىلي
ميل  112,4رنت حواىلي ب خام سعر  بلغهكذا، ارتفاع أسعار المنتجات الطاقية والغذائية. تزايد إىل  دوالر للير

ي ماي 
 
ميل متوسط ويرتقب أن يصلف ي مجمد 107إىل  سعر الير

 
ل إىل  لوالر ف  93,9السنة قبل أن يي  

ميل   %127,1ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الفحم والغاز الطبيعي مجددا بنسب . 2023 سنةدوالر للير
ي  %26,5و %29,3، وأن تنخفض بعد ذلك بنسب 2021عل التواىلي مقارنة بسنة  %111و

 
. 2023ف

اجع  %34,3يتوقع أن تنهي السنة بارتفاع متوسط قدره لمنتجات الغذائية، سعار اوبالنسبة ل  وأن تي 
 إىل أن تبلغأما أسعار الفوسفاط ومشتقاته، فمن المرتقب أن تواصل تطورها . 2023 سنة %9,2بنسبة 

 175اط الخام سعر الفوسف مستويات مرتفعة، حيث تشير توقعات البنك الدوىلي لشهر أبريل إىل بلوغ
ي  160دوالر للطن هذه السنة و

 
ي المونياك  2023 سنة دوالر للطن ف

دوالر للطن  900والفوسفاط ثنان 
ة دوالر للطن 800ثم  ي نفس الفتر

 
 . ف

عل مستوى سالسل اإلنتاج  االضطراباتو أسعار السلع الساسية رتفاعاصل واتيمن المتوقع أن و  .6
ي بعضالضغوط عل أسواق وكذا  واإلمداد 

 
ي  وستتسبب هذه العوامل . االقتصادات المتقدمة الشغل ف

 
 ف

ي الواليات المتحدة، يالضغوط التضخمية.  تأجيج
ي المتوسط  %7,8أن يصل التضخم إىل رتقب فف 

 
ف

ي  %4,2هذه السنة، قبل أن ينخفض إىل 
 
ي منطقة الورو إىل يأن توقع وي 2023ف

 
ي  %7,2تسارع ف

 
 2022ف

اجع إىل  ي السنة المقبلة.  %3,2ثم أن يي 
 
 ف
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ي خطو ولمواجهة هذه الوضعية،  .7 عادة سياسته النقدية إىل مسارها إل أخرى  ةاتخذ البنك المركزي الورونر
ي  العادي

 
ي إطار برنامجه  9خالل اجتماعه المنعقد ف

 
يات الصافية ف يونيو، حيث قرر وضع حد للمشي 

امه رفع سعر الفائدة الرئيسي  اء الصول وأعلن عن اعي   ي يوليوز  25بمقدار لشر
 
 يتوقع أنونقطة أساس ف

 
ا
 مماثل

ً
. وبسبب المخاوف المرتبطة بخطر  يتخذ قرارا ي شتنير

 
ي التجزئةف ، عقد البنك المركزي الورونر
ي 
 
ي إطار  المقتناةيونيو قرر خالله اعتماد المرونة عند إعادة استثمار الصول  15اجتماعا استثنائيا ف

 
ف

يات برنامج  ، خالل اجتماعه الطوارئ لمواجهة الجائحة. مشي  ومن جهته، قرر االحتياطي الفدراىلي
 ليصلنقطة أساس  75يونيو، رفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة الرئيسي بواقع  15و 14المنعقد يومي 

 ا إمكانية إقرارعنوأعلن  [%1,5-%1,75]إىل 
ً
وأشار أيضا  . رتفاعات أخرى لهذا النطاق إن كان ذلك مالئما

ة  المدعومةإىل أنه سيواصل تقليص موجوداته من سندات الخزينة والسندات  بديون رهنية بنفس الوتير
ي ماي. 

 
 المعلن عنها ف

ي تباطؤ ملموس بعد النقدية، الوضاع  ضييقتلنتيجة و  .8
 
 هنمو من المتوقع أن ينخرط االقتصاد العالمي ف

ي الواليات ف. 2021 ةسن %6,1القوي بنسبة 
اجع  رتقبالمتحدة، من المف  ي  %2,4النمو إىل أن يي 

 
 2022 ف

ي  %1,9ثم إىل 
 
ي منطقة الورو، . 2021سنة  %5,7 أن وصل إىل بعد  2023ف

 
النمو ينخفض أن يتوقع وف

ة ي نفس الفتر
 
ي الدول الصاعدة الرئيسية، من الم .  %1,2ثم إىل  %2,6إىل  %5,4من عل التواىلي  ف

 
 توقعوف

ي  %8,1من  أن ينتقل النمو 
 
ي  %4,7إىل  2021ف

 
ي  %5,8قبل أن يتسارع إىل  2022ف

 
ي الصير   2023ف

 
ف

ي حواىلي رتقب يو 
 
ي الهند بعد  %6,8أن يستقر ف

 
ي  %8,2ف

 
ي روسيا، . 2021ف

 
االقتصاد  دخلأن ي يرتقبوف

ي ركود 
 
ي  %7,8سنة وبنسبة ال هذه %10,6انكماش بنسبة  معف

 
 . 2023ف

9.  ، ي
ي أسعار المنتجات الطاقية والغذائية وتسارع وخاصة بفعل عل المستوى الوطت 

 
االرتفاع الكبير ف

كاء الت ، جالتضخم لدى الشر عرفت أسعار االستهالك ارتفاعا ملموسا خالل الشهور الربعة اريير  الرئيسيير 
المتوقع أن يتواصل هذا ومن عل أساس سنوي.  %4,5مع نمو متوسط بنسبة  الحاليةالوىل من السنة 

، ه التوج ي  %5,3حيث يرتقب أن يصل التضخم حسب توقعات بنك المغرب إىل عل المدى القصير
 
ف

ي  %2قبل أن يتباطأ إىل  2022مجموع سنة 
 
ي  %5,2إىل ومن المتوقع أن يصل مكونه الساسي . 2023ف

 
ف

اجع إىل 2022 ي السنة المقبلة.   %2,5 قبل أن يي 
 
  ف

ي ة، من واتيونظرا للظروف المناخية غير الم .10
 
اجع إنتاج الحبوب ف ، حسب تقديرات 2022المتوقع أن يي 

أن تنخفض القيمة المضافة الفالحية  بتقير  حيثمليون قنطار.  32إىل  %69وزارة الفالحة، بنسبة 
ي  %12,9هذه السنة قبل أن تتحسن بنسبة  %15بنسبة 

 
فرضية محصول حبوب  مع 2023 سنة ف

بالنشطة غير الفالحية، من المتوقع أن يتعزز نموها إىل وفيما يتعلق مليون قنطار.  75متوسط قدره 
ي توجهها ، مدعومة بتخفيف القيود الصحية، وأن تعود ل3,8%

 
، %2,8مع نمو بنسبة  2023ف . وبالتاىلي

ي  %7,9بنسبة  الملحوظبعد االرتفاع 
 
ي إىل 2021ف

، يتوقع بنك المغرب أن يتباطأ نمو االقتصاد الوطت 
ي  %4هذه السنة ثم أن يتسارع إىل  1%

 
 . 2023ف

ارتباطا  2022سنة  %24,2وعل صعيد الحسابات الخارجية، من المتوقع أن تنمو الواردات بنسبة  .11
ي يرتقب أن تصل إىل  بإرتفاع قيمةبالساس 

ايدو مليار درهم 122,4الفاتورة الطاقية الت  ي  التر 
 
المتوقع ف

يات المواد الخام والمنتجات نصف المصنعة.  ي مشي 
 
االرتفاع ال يتجاوز ، من المرتقب أ2023 سنةوف

0,3%  
ً
ي االنخفاض المنتظر بفعل  خصوصا

 
يتوقع أن تتحسن موازاة مع ذلك،  أسعار المنتجات الطاقية. ف

ي  %22الصادرات بنسبة 
 
ي  %0,8وبنسبة  2022ف

 
، مدعومة بالخصوص بمبيعات الفوسفاط 2023ف

ي يرتقب أن تصل عل التواىلي إىل ومشتقاته 
 سنة مليار درهم 114,7مليار و 102,7وقطاع السيارات الت 

ي استفادت من . 2023
من المرتقب فإعادة فتح الحدود وإطالق عملية مرحبا، أما مداخيل السفار، الت 

ي  34,3من  أن تسجل انتعاشا تدريجيا، لتنتقل
 
ي  54,3إل  2021مليار درهم ف

 
 70,9وإىل  2022مليار ف

ي 
 
ي  93,7 البالغوبعد المستوى القياسي . 2023مليار ف

 
، يرتقب أن تعود تحويالت 2021مليار والمسجل ف
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ي  87,3المغاربة المقيمير  بالخارج إىل مستويات ما قبل الزمة، لتصل إىل ما مجموعه 
 
وإىل  2022مليار ف

ي مليا 84
 
ي . 2023ر ف

 
من  %4,9 أن يتفاقم عجز الحساب الجاري إىل عمن المتوقهذه الظروف، ظل وف

ي 
 
اجع إىل 2021سنة  %2,3 أن بلغ ، بعد 2022الناتج الداخلي اإلجماىلي ف ي  %3,8، قبل أن يي 

 
. 2023ف

ة،  من الناتج الداخلي  %3يرتقب أن تناهز المداخيل ما يعادل وفيما يتعلق باالستثمارات الجنبية المباشر
ي أفق التوقع. وإجماال،جاإل 

 
ومع فرضية تحقق التمويالت الخارجية المرتقبة للخزينة، يتوقع أن  ماىلي ف

ي متممليار  346,4إىل  ثم 2022مليار درهم بنهاية  342,5تصل الصول االحتياطية الرسمية إىل 
 
، 2023 ف

 أشهر من واردات السلع والخدمات.  6 حواىلي لتغطي 

ي بنسبة  .12
اجع سعر الرصف الفعلي الحقيف  ي  %2,8وفيما يتعلق بالوضاع النقدية، من المتوقع أن يي 

 
ف

ي  %0,9وبنسبة  2022
 
ي ، نتيجة ل2023ف

كاء  هنظير مقارنة بمستوى التضخم الداخلي تدن  لدى الشر
ي  للدرهم القيمة االسميةنخفاض فسير  التجاريير  وال اوالمن

 
أسعار  وتواصل. خاصة مقابل الدوالر  2022ف

، مع انخفاض  القروضالفائدة عل  ي الفصل الول من سنة  جديد منحاها التنازىلي
 
 16بما قدره  2022ف

مليار  78,2إىل  لتصلة البنوك إىل السيولة جايد حا. ومن المتوقع أن تي   %4,28إىل  لتصلنقطة أساس 
ي متم  91,9ثم إىل  2022درهم بنهاية 

 
وفيما يخص ، بسبب النمو المرتقب للتداول النقدي. 2023مليار ف

ة نمو معتدلة ، للقطاع غير الماىلي  الموجه االئتمان البنكي   %4حواىلي  عندمن المتوقع أن يحافظ عل وتير
ي 
 
 . 2023و 2022ف

انية برسم الشهر الخمسة الوىل من السنة يبير  وعل صعيد المالية العمومية،  .13 ، الحالية تنفيذ المير 
يبية والتمويالت الخاصة.  %25,5تحسن المداخيل العادية بنسبة  وبموازاة بفضل ارتفاع العائدات الرص 

بالخصوص ارتفاع تكلفة المقاصة. وأخذا مما يعكس  %16,6تزايدت النفقات اإلجمالية بنسبة ذلك، 
ي ستتم من والتعبئة االستثنائية ، بالخصوص التطوراتباالعتبار هذه 

ي تم اإلعالن عنها والت 
للموارد الت 

انية، حسب  الخاصة وعائدات االحتكار، من المرتقب خالل آليات التمويل توقعات أن ينتقل عجز المير 
ي  من الناتج الداخلي اإلجماىلي  %5,9بنك المغرب، من 

 
اجع قبل أن  2022 سنة %6,3إىل  2021 سنة ف يي 

ي  %5,6إىل 
 
 . 2023ف


