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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 21 يونيو 2021

 .2022 سنة  برسم  الثاني  الفصلي  اجتماعه  21 يونيو  الثالثاء  يوم  المغرب  بنك  مجلس  1. عقد 

والمالية  والنقدية  االقتصادية  الوضعية  حول  السنوي  التقرير  على  وصادق  المجلس  تدارس  االجتماع،  هذا  2. خالل 
للبالد وحول أنشطة بنك المغرب برسم سنة 2021. 

في  الحرب  باستمرار  الخصوص  وجه  على  متسمة  ظلت  التي  الدولية  الظرفية  تطور  ذلك  بعد  المجلس  3. وناقش 
االقتصادية.  اآلفاق  وتدهور  النقدية  السياسات  وتشديد  استثنائية،  مرتفعة  مستويات  في  التضخم  وبقاء  أوكرانيا، 
وبالنظر إلى هذه الظرفية وإلى الظروف المناخية غير المواتية، يتوقع أن يسجل االقتصاد الوطني هذه السنة تباطؤا 

حادا إلى جانب تزايد الضغوط التضخمية. 

المبرم  االجتماعي  االتفاق  إطار  في  اتخذت  التي  القرارات  تأثير  توقعاته  في  مسبقاً  أدرج  المغرب  بنك  أن  وبما   .4
المرتقبة  والعودة  أساسا،  المصدر  خارجية  التضخمية،  الضغوط  طبيعة  باالعتبار  وأخذا   ،2022 أبريل   30 في 
للتضخم إلى مستويات معتدلة في 2023، قرر المجلس اإلبقاء على التوجه التيسيري للسياسة النقدية، وذلك من 
أجل مواصلة دعم النشاط االقتصادي. وقرر بالتالي الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 1,50 % مع 

مواصلة تتبع تطور الظرفية الوطنية والدولية عن كثب.

تزايد  إلى  الصين  عن  الصادر  الطلب  وانتعاش  الروسية  الصادرات  على  المفروضة  القيود  أدت  الدولي،  الصعيد  5.على 
ارتفاع أسعار المنتجات الطاقية والغذائية. هكذا، بلغ سعر خام برنت حوالي 112,4 دوالر للبرميل في ماي ويرتقب 
أن يصل متوسط سعر البرميل إلى 107 دوالر في مجمل السنة قبل أن ينزل إلى 93,9 دوالر للبرميل سنة 2023. ومن 
المتوقع أن ترتفع أسعار الفحم والغاز الطبيعي مجددا بنسب 127,1% و111% على التوالي مقارنة بسنة 2021، 
تنهي  أن  يتوقع  الغذائية،  المنتجات  2023. وبالنسبة ألسعار  29,3% و26,5% في  بنسب  ذلك  بعد  تنخفض  وأن 
السنة بارتفاع متوسط قدره 34,3% وأن تتراجع بنسبة 9,2% سنة 2023. أما أسعار الفوسفاط ومشتقاته، فمن 
المرتقب أن تواصل تطورها إلى أن تبلغ مستويات مرتفعة، حيث تشير توقعات البنك الدولي لشهر أبريل إلى بلوغ سعر 
الفوسفاط الخام 175 دوالر للطن هذه السنة و160 دوالر للطن في سنة 2023 والفوسفاط ثنائي األمونياك 900 

دوالر للطن ثم 800 دوالر للطن في نفس الفترة.

واإلمداد،  اإلنتاج  سالسل  مستوى  على  واالضطرابات  األساسية،  السلع  أسعار  ارتفاع  يتواصل  أن  المتوقع  ومن   .6
وكذا الضغوط على أسواق الشغل في بعض االقتصادات المتقدمة. وستتسبب هذه العوامل في تأجيج الضغوط 
التضخمية. ففي الواليات المتحدة، يرتقب أن يصل التضخم إلى 7,8% في المتوسط هذه السنة، قبل أن ينخفض 
إلى 4,2% في 2023 ويتوقع أن يتسارع في منطقة األورو إلى 7,2% في 2022 ثم أن يتراجع إلى 3,2% في السنة 

المقبلة. 

العادي  إلى مسارها  النقدية  إلعادة سياسته  أخرى  األوروبي خطوة  المركزي  البنك  اتخذ  الوضعية،  هذه  7. ولمواجهة 
األصول  لشراء  برنامجه  إطار  في  الصافية  للمشتريات  حد  وضع  قرر  حيث  يونيو،   9 في  المنعقد  اجتماعه  خالل 
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في  مماثالً  قراراً  يتخذ  أن  ويتوقع  يوليوز  في  أساس  25 نقطة  بمقدار  الرئيسي  الفائدة  رفع سعر  اعتزامه  وأعلن عن 
شتنبر. وبسبب المخاوف المرتبطة بخطر التجزئة، عقد البنك المركزي األوروبي اجتماعا استثنائيا في 15 يونيو قرر 
الجائحة.  لمواجهة  الطوارئ  مشتريات  برنامج  إطار  في  المقتناة  األصول  استثمار  إعادة  عند  المرونة  اعتماد  خالله 
المستهدف لسعر  النطاق  رفع  14 و15 يونيو،  يومي  المنعقد  اجتماعه  الفدرالي، خالل  االحتياطي  قرر  ومن جهته، 
لهذا  أخرى  ارتفاعات  إقرار  عنإمكانية  ]1,5%-1,75%[ وأعلن  إلى  ليصل  أساس  75 نقطة  بواقع  الرئيسي  الفائدة 
النطاق إن كان ذلك مالئماً. وأشار أيضا إلى أنه سيواصل تقليص موجوداته من سندات الخزينة والسندات المدعومة 

بديون رهنية بنفس الوتيرة المعلن عنها في ماي. 

القوي  نموه  بعد  ملموس  تباطؤ  في  العالمي  االقتصاد  ينخرط  أن  المتوقع  من  النقدية،  األوضاع  لتضييق  8. ونتيجة 
إلى  2022 ثم  2,4% في  إلى  النمو  يتراجع  أن  المرتقب  من  المتحدة،  الواليات  2021. ففي  6,1% سنة  بنسبة 
1,9% في 2023 بعد أن وصل إلى 5,7% سنة 2021. وفي منطقة األورو، يتوقع أن ينخفض النمو في نفس الفترة على 
التوالي من 5,4% إلى 2,6% ثم إلى 1,2% . وفي الدول الصاعدة الرئيسية، من المتوقع أن ينتقل النمو من 8,1% في 
2021 إلى 4,7% في 2022 قبل أن يتسارع إلى 5,8% في 2023 في الصين ويرتقب أن يستقر في حوالي 6,8% في 
الهند بعد 8,2% في 2021. وفي روسيا، يرتقب أن يدخل االقتصاد في ركود مع انكماش بنسبة 10,6% هذه السنة 

وبنسبة 7,8% في 2023. 

التضخم  وتسارع  والغذائية  الطاقية  المنتجات  أسعار  في  الكبير  االرتفاع  بفعل  وخاصة  الوطني،  المستوى  9. على 
لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين، عرفت أسعار االستهالك ارتفاعا ملموسا خالل الشهور األربعة األولى من السنة 
الحالية مع نمو متوسط بنسبة 4,5% على أساس سنوي. ومن المتوقع أن يتواصل هذا التوجه على المدى القصير، 
حيث يرتقب أن يصل التضخم حسب توقعات بنك المغرب إلى 5,3% في مجموع سنة 2022 قبل أن يتباطأ إلى %2 
السنة  2,5% في  إلى  يتراجع  أن  2022 قبل  5,2% في  إلى  األساسي  مكونه  يصل  أن  المتوقع  2023. ومن  في 

المقبلة.   

تقديرات  حسب   ،2022 في  الحبوب  إنتاج  يتراجع  أن  المتوقع  من  المواتية،  غير  المناخية  للظروف  ونظرا   .10
بنسبة  الفالحية  المضافة  القيمة  تنخفض  أن  يرتقب  قنطار. حيث  32 مليون  69% إلى  بنسبة  الفالحة،  وزارة 
قدره  متوسط  حبوب  محصول  فرضية  2023 مع  سنة  12,9% في  بنسبة  تتحسن  أن  قبل  السنة  15% هذه 
75 مليون قنطار. وفيما يتعلق باألنشطة غير الفالحية، من المتوقع أن يتعزز نموها إلى 3,8%، مدعومة بتخفيف 
بنسبة  الملحوظ  االرتفاع  بعد  2,8%. وبالتالي،  بنسبة  نمو  2023 مع  في  لتوجهها  تعود  وأن  الصحية،  القيود 
إلى  يتسارع  أن  ثم  السنة  1% هذه  إلى  الوطني  االقتصاد  نمو  يتباطأ  أن  المغرب  بنك  يتوقع   ،2021 7,9% في 

 .2023 4% في 

باألساس  2022 ارتباطا  24,2% سنة  بنسبة  الواردات  تنمو  أن  المتوقع  من  الخارجية،  الحسابات  صعيد  11. وعلى 
المواد  مشتريات  في  المتوقع  والتزايد  درهم  122,4 مليار  إلى  تصل  أن  يرتقب  التي  الطاقية  الفاتورة  قيمة  بإرتفاع 
بفعل  خصوصاً   %0,3 االرتفاع  يتجاوز  أال  المرتقب  من   ،2023 سنة  وفي  المصنعة.  نصف  والمنتجات  الخام 
االنخفاض المنتظر في أسعار المنتجات الطاقية. موازاة مع ذلك، يتوقع أن تتحسن الصادرات بنسبة 22% في 2022 
وبنسبة 0,8% في 2023، مدعومة بالخصوص بمبيعات الفوسفاط ومشتقاته وقطاع السيارات التي يرتقب أن تصل 
على التوالي إلى 102,7 مليار و114,7 مليار درهم سنة 2023. أما مداخيل األسفار، التي استفادت من إعادة فتح 
الحدود وإطالق عملية مرحبا، فمن المرتقب أن تسجل انتعاشا تدريجيا، لتنتقل من 34,3 مليار درهم في 2021 إل 
في  والمسجل  93,7 مليار  البالغ  القياسي  المستوى  2023. وبعد  في  70,9 مليار  2022 وإلى  في  54,3 مليار 
مجموعه  ما  إلى  لتصل  األزمة،  قبل  ما  مستويات  إلى  بالخارج  المقيمين  المغاربة  تحويالت  تعود  أن  يرتقب   ،2021
87,3 مليار في 2022 وإلى 84 مليار في 2023. وفي ظل هذه الظروف، من المتوقع أن يتفاقم عجز الحساب الجاري 
3,8% في  إلى  يتراجع  أن  قبل   ،2021 2,3% سنة  بلغ  أن  بعد   ،2022 في  اإلجمالي  الداخلي  الناتج  4,9% من  إلى 
الداخلي  الناتج  3% من  يعادل  ما  المداخيل  تناهز  أن  يرتقب  المباشرة،  األجنبية  باالستثمارات  يتعلق  2023. وفيما 
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اإلجمالي في أفق التوقع. وإجماال، ومع فرضية تحقق التمويالت الخارجية المرتقبة للخزينة، يتوقع أن تصل األصول 
لتغطي حوالي   ،2023 متم  في  346,4 مليار  إلى  2022 ثم  بنهاية  درهم  342,5 مليار  إلى  الرسمية  االحتياطية 

والخدمات.  السلع  واردات  من  6 أشهر 

 2022 2,8% في  بنسبة  الحقيقي  الفعلي  الصرف  يتراجع سعر  أن  المتوقع  النقدية، من  باألوضاع  يتعلق  12. وفيما 
والمنافسين  الشركاء  لدى  بنظيره  مقارنة  الداخلي  التضخم  مستوى  لتدني  نتيجة   ،2023 في   %0,9 وبنسبة 
التجاريين والنخفاض القيمة االسمية للدرهم في 2022 مقابل الدوالر خاصة. وتواصل أسعار الفائدة على القروض 
إلى  لتصل  أساس  نقطة   16 قدره  بما   2022 سنة  من  األول  الفصل  في  جديد  انخفاض  مع  التنازلي،  منحاها 
إلى  2022 ثم  بنهاية  درهم  78,2 مليار  إلى  لتصل  السيولة  إلى  البنوك  حاجة  تتزايد  أن  المتوقع  4,28%. ومن 
للقطاع  الموجه  البنكي  االئتمان  النقدي. وفيما يخص  للتداول  المرتقب  النمو  2023، بسبب  91,9 مليار في متم 

غير المالي، من المتوقع أن يحافظ على وتيرة نمو معتدلة عند حوالي 4% في 2022 و2023.

الحالية،  السنة  من  األولى  الخمسة  األشهر  برسم  الميزانية  تنفيذ  يبين  العمومية،  المالية  صعيد  وعلى   .13
تحسن المداخيل العادية بنسبة 25,5% بفضل ارتفاع العائدات الضريبية والتمويالت الخاصة. وبموازاة ذلك، تزايدت 
التطورات  باالعتبار هذه  المقاصة. وأخذا  ارتفاع تكلفة  بالخصوص  16,6% مما يعكس  اإلجمالية بنسبة  النفقات 
بالخصوص، والتعبئة االستثنائية للموارد التي تم اإلعالن عنها والتي ستتم من خالل آليات التمويل الخاصة وعائدات 
االحتكار، من المرتقب أن ينتقل عجز الميزانية، حسب توقعات بنك المغرب، من 5,9% من الناتج الداخلي اإلجمالي 

في سنة 2021 إلى 6,3% سنة 2022 قبل أن يتراجع إلى 5,6% في 2023. 



9   I         تقريــر حـول السيـــاسة النقديـــة	

نظـــــرة عـــــــامـــة

قوية.  التوقعات محاطة بشكوك  مما جعل  رياحا معاكسة  العاملي  االقتصاد  املسجل سنة 2021، واجه  االنتعاش  بعد 
أسعار  واإلنتاج، وارتفاع  اإلمداد  االضطرابات على مستوى سالسل  أوكرانيا، واستمرار  النزاع في  وبالفعل، واصل كل من 
السلع األساسية وتزايد التضخم، التأثير على النشاط االقتصادي واحلد من وتيرته. وفي ظل هذه الظروف، متت مراجعة 
توقعات منو االقتصاد العاملي بشكل ملموس نحو االنخفاض منذ التوقع الصادر في شهر مارس، مع استمرار وجود مخاطر 

نحو االنخفاض أساسا. 

في  النمو  سنة 2022 تسارع  من  األول  بالفصل  واخلاصة  الوطنية  باحلسابات  املتعلقة  املتاحة  املعطيات  أحدث  وتظهر 
االقتصادات املتقدمة الرئيسية، باستثناء الواليات املتحدة التي عرفت تباطؤا إلى 3,5% على أساس سنوي، بعد 5,5% في 
اململكة  في   %8,7 األورو، ومن 6,6% إلى  النمو من 4,7% إلى 5,1% في منطقة  السابق. وبالفعل، انتقل  الفصل 

اليابان. املتحدة، وبدرجة أقل، أي من 0,4% إلى 0,5% في 

وفي أبرز البلدان الصاعدة، حتسن النشاط االقتصادي في الصني بنسبة 4,8% في الفصل األول بعد 4% في الفصل السابق. 
وخالفا لذلك، تباطأ من 9,1% إلى 7,3% في تركيا ومن 4,7% إلى 3,9% في الهند. وبخصوص روسيا، تشير البيانات، التي 

تبقى تلك اخلاصة بالفصل الرابع من سنة 2021، إلى منو النشاط االقتصادي إلى 5% بعد 4% في الفصل السابق.

وفي أسواق الشغل، ظلت األوضاع مواتية في معظم البلدان املتقدمة. فقد بقيت نسبة البطالة مستقرة في شهر ماي 
الشغل احملدثة إلى 390 ألف منصب بدال من 436 ألف  مناصب  عدد  انخفاض  مع  املتحدة، لكن  الواليات  عند 3,6% في 
منصب في الشهر السابق. وعلى نفس املنوال، بقيت نسبة البطالة مستقرة في 6,8% في شهر أبريل في منطقة األورو.

وبالنسبة لألسواق املالية، تزايد تضييق األوضاع النقدية خالل شهر ماي نتيجة للمخاوف املتزايدة املرتبطة بتسارع التضخم، 
وتباطؤ دينامية النشاط االقتصادي وتوقع استمرار تشديد السياسات النقدية في البلدان املتقدمة. وبذلك سجلت األسعار 
ملؤشر  للداوجونز، و3,9% بالنسبة  في أسواق البورصة انخفاضات ما بني شهري أبريل وماي بنسب بلغت 5,6% بالنسبة 
عائدات  وبخصوص   .225 نيكاي  ملؤشر  بالنسبة  و%1,4   ،FTSE 100 ملؤشر  بالنسبة  و%1,5   ،EuroStoxx50
السندات السيادية، تزايدت أسعار الفائدة على سندات اخلزينة ألجل 10 سنوات إجماال ما بني أبريل وماي، مع تسجيل ارتفاع 
أملانيا، وإلى 1,4% في فرنسا، وإلى 2% في إسبانيا، وإلى 2,9% في إيطاليا.   املتحدة، وإلى 1% في  الواليات  إلى 2,9% في 

اإلسترليني  اجلنيه  الدوالر، وبواقع 1,4% مقابل  وفي أسواق الصرف، ارتفعت قيمة األورو في شهر ماي بنسبة 2,4% مقابل 
و0,4% مقابل الني الياباني. أما بالنسبة لعمالت االقتصادات الصاعدة الرئيسية، فقد سجلت أداءات متباينة، مع تسجيل 
انخفاضات إزاء الدوالر بنسبة 0,8% بالنسبة للرمنينبي، وبواقع 1,4% بالنسبة للروبية الهندية، وارتفاع بنسبة %6,5 
بالنسبة للريال البرازيلي. ومن جانب آخر، ارتفعت قيمة الروبل بنسبة 10,4% مقابل الدوالر منذ بداية الشهر، مدفوعة 
بعمليات مراقبة رؤوس األموال وبقرار السلطات الروسية فرض أداء صادراتها من الغاز الطبيعي بالروبل. وبالنسبة لالئتمان 

األورو.  منطقة  وإلى 5,3% في  املتحدة  الواليات  البنكي، فقد تسارعت وتيرته في شهر أبريل إلى 9,5% في 

وعلى مستوى أسواق السلع األساسية، انتعش سعر البرنت في شهر ماي من سنة 2022 مسجال ارتفاعا، من شهر إلى 
ارتفاعا بنسبة 65,2% على أساس سنوي. ويعكس  أيضا  للبرميل، محققا  إلى 112,37 دوالر  آخر، بنسبة 6,2% ليصل 
التدريجي  االنتعاش  وعودة  النفط  من  روسيا  صادرات  على  املفروضة  األوروبية  القيود  عن  اإلعالن  باألساس  التزايد  هذا 
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بنسبة  املنتجات  أسعار  لالقتصاد الصيني بعد تخفيف القيود املفروضة ملكافحة كوفيد 19. وباستثناء الطاقة، ارتفعت 
ارتفاع  في شهر ماي، ويشمل هذا االرتفاع تزايد أسعار املنتجات الفالحية بواقع 19,5%، مع  سنوي  أساس  14,9% على 
واخلامات. وفيما  املعادن  ألسعار  بواقع 2,7% بالنسبة  الصلب، وانخفاض  األمريكي  للقمح  نسبته 75,7% بالنسبة 
بالنسبة  للطن  يخص الفوسفاط ومشتقاته، سجلت األسعار ما بني أبريل وماي انخفاضا بواقع 11,7% إلى 842,5 دوالر 
األسعار  ارتفعت  املمتاز، بينما  الثالثي  للفوسفاط  بالنسبة  للطن  للفوسفاط ثنائي األمونياك، و3,3% إلى 827,5 دوالر 
اخلام. وعلى أساس سنوي، شهدت األسعار منوا ملحوظا، بنسب  للفوسفاط  بالنسبة  للطن  بنسبة 2,2% إلى 255 دوالر 
بلغت 148,8% بالنسبة للفوسفاط اخلام، و46,6% بالنسبة للفوسفاط ثنائي األمونياك، و56,9% بالنسبة للفوسفاط 

الثالثي املمتاز. 

الرئيسية، وواصل  الصاعدة  االقتصادات  أو  املتقدمة  البلدان  سواء في  التضخمية  الضغوط  السياق، تزايدت  هذا  وفي 
بلغ في شهر ماي مستوى غير مسبوق نسبته 8,1% بعد %7,4  األورو، حيث  التصاعدي في منطقة  التضخم منحاه 
دجنبر  منذ شهر  تسجل  نسبة  أعلى  ماي، وهي  املتحدة 8,6% في شهر  الواليات  في  التضخم  أبريل. وباملثل، بلغ  في 

ألسعار الطاقة.  استثنائية  ارتفاعات  باألساس  يعكس  1981، مما 

وفيما يتعلق بتوجه قرارات السياسة النقدية، قرر االحتياطي الفدرالي، خالل اجتماعه املنعقد يومي 14 و15 يونيو، رفع 
منذ  ارتفاع  أكبر  النطاق املستهدف لسعر الفائدة الرئيسي بواقع 75 نقطة أساس ليصل إلى ]1,5% - 1,75%[ وهو 
سنة 1994، في سياق يتسم بارتفاع التضخم وبسوق شغل قوي. وأشار إلى أنه سيواصل تقليص موجوداته من سندات 
اخلزينة والسندات املدعومة بديون رهنية بالوتيرة املعلن عنها في شهر ماي. وسيتم حتديد احلد األقصى لهذا التقليص 
في 47,5 مليار دوالر في الشهر خالل يونيو ويوليوز وغشت، وفي 95 مليار في الشهر انطالقا من شهر دجنبر. ومن جانب 
آخر، يتوقع رئيس االحتياطي الفدرالي، أن يكون من املالئم إقرار ارتفاعات للنطاق املستهدف في املستقبل. وباملثل، قرر بنك 
إجنلترا في 16 يونيو رفع نسبة فائدته الرئيسية بواقع 25 نقطة أساس إلى 1,25%، وتوقع تقلص الناجت الداخلي اإلجمالي 
األوروبي، فقد قرر مجلسه املنعقد في 9 يونيو اإلبقاء  املركزي  البنك  السنة. أما  من  الثاني  الفصل  بنسبة 0,3% خالل 
على أسعار فائدته الرئيسية دون تغيير، وأعلن اعتزامه إقرار أول رفع ألسعار فائدته الرئيسية بواقع 25 نقطة أساس خالل 
اجتماعه لشهر يوليوز ويتوقع أن يرفع أسعار الفائدة مجددا في شهر شتنبر. وأعلن أيضا عن وضع حد للمشتريات الصافية 
برسم برنامجه لشراء األصول ابتداء من فاحت يوليوز 2022. وسيبقى تعديل السياسة النقدية رهينا بتحيني التوقعات 
اخلاصة بالتضخم عل املدى املتوسط وسيعكس تطور هذه التوقعات. وبسبب اخملاوف املرتبطة بخطر التجزئة، عقد البنك 
املركزي األوروبي اجتماعا استثنائيا في 15 يونيو قرر خالله اعتماد املرونة عند إعادة استثمار األصول املقتناة في إطار برنامج 

مشتريات الطوارئ ملواجهة اجلائحة. 

وبالنسبة للبلدان الصاعدة، أعلن بنك البرازيل املركزي في 4 ماي إقرار رفع جديد لسعر الفائدة الرئيسي اخلاص به بنسبة 
نفس االجتاه، قرر البنك االحتياطي الهندي بتاريخ 8  التضخم. وفي  ارتفاع  من  إلى 12,75%، للحد  أساس  100 نقطة 
املركزي في 10 يونيو  روسيا  بنك  إلى 4,9%. ومن جهته، قرر  بواقع 50 نقطة أساس  الرئيسي  فائدته  رفع سعر  يونيو 

خفض سعر الفائدة الرئيسي من 11% إلى 9,5%، أي إلى مستواه املسجل في بداية النزاع الروسي األوكراني.

االقتصاد  اجلديدة 2014 انتعاش  األساس  اجملمعة حسب سنة  الوطنية  احلسابات  بيانات  الوطني، تشير  الصعيد  وعلى 
بنسبة 7,9% سنة 2021 بعد تقلصه بواقع 7,2% سنة 2020، نتيجة لتحسن كل من القيمة املضافة الفالحية بنسبة 
املضافة لألنشطة غير الفالحية بواقع 6,6%. وباإلضافة إلى التأثير األساس، فقد كان هذا النمو مدعوما  17,8% والقيمة 
أيضا بالتقدم احملرز في حملة التلقيح واإلبقاء على التحفيز النقدي واملالي، وكذلك باألوضاع املناخية اجليدة التي ميزت 

املوسم الفالحي 2021/2020. 
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وفي سوق الشغل، اتسمت األوضاع خالل الفصل األول من سنة 2022 بفقدان 58 ألف منصب شغل، بعد خسارة 202 
في  منصب  ألف منصب سنة من قبل، مع انخفاض قدره 183 ألف منصب شغل في قطاع الفالحة وإحداث 127 ألف 
األنشطة غير الفالحية، الثلثان منها في قطاع اخلدمات. وأخذا باالعتبار مغادرة 126 ألف شخص لسوق الشغل، فقد 
من 12,5% إلى 12,1% بشكل  البطالة  نسبة  إلى 44,5%، وانخفضت  واحدة  نقطة  بواقع  النشاط  نسبة  تراجعت 

إجمالي، ومن 17,1% إلى 16,3% في املدن، ومن 5,3% إلى 5,1% في البوادي.   

ليصل  مببلغ 27,6 مليار  التجاري  العجز  تفاقم  وتشير البيانات اخلاصة باملبادالت اخلارجية مع متم شهر أبريل 2022 إلى 
أقل من نسبة منو الواردات وقدرها %37,8،  نسبة  بنسبة 34,2% وهي  منوا  الصادرات  درهم. وسجلت  إلى 91 مليار 

وبذلك تراجعت نسبة تغطية الصادرات للواردات من 62% إلى %60,4.

وقد كان ارتفاع الصادرات مدفوعا باألساس بنمو مبيعات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 98,6%، وصادرات قطاع »الفالحة 
بواقع  السيارات«  والصناعة الغذائية« بواقع 15,4%، وصادرات قطاع »النسيج واجللد« بنسبة 33,6%، ومبيعات »قطاع 
للواردات، فيشمل ارتفاعها على اخلصوص تفاقم الفاتورة الطاقية إلى 43,8% وتزايد مشتريات  بالنسبة  12,9%. أما 

املنتجات نصف املصنعة بنسبة 53% واملنتجات اخلام بنسبة %72,6.

وفيما يتعلق بعائدات األسفار، فقد سجلت منوا بنسبة 123,3% في نهاية أبريل، بفضل فتح احلدود منذ فبراير 2022. 
لتصل  مارس  شهر  نهاية  ومن جانب آخر، تباطأت وتيرة منو حتويالت املغاربة املقيمني في اخلارج إلى 5,3% بعد 8,3% في 
املباشرة مببلغ 739 مليون  األجنبية  االستثمارات  مداخيل  املالية، تراجعت  العمليات  ألهم  بالنسبة  إلى 30,6 مليار. أما 

وتقلصت نفقات االستثمارات املباشرة للمغاربة في اخلارج مبا قدره 1,3 مليار.    

وفي ظل هذه الظروف، بلغت األصول االحتياطية الرسمية لبنك املغرب 329,2 مليار درهم في نهاية شهر أبريل 2022، أي 
ما يعادل تغطية 5 أشهر و27 يوما من واردات السلع واخلدمات.

وبخصوص األوضاع النقدية، تشير املعطيات اخلاصة بالفصل األول من سنة 2022 إلى تراجع احتياجات البنوك من السيولة 
إلى 75,5  تدخالته  مبلغ  املغرب  بنك  قلص  إلى 64,6 مليار درهم، تيجة باخلصوص الرتفاع احتياطيات الصرف. وبذلك 
مليار درهم في املتوسط األسبوعي. ومتيزت األوضاع النقدية أيضا بانخفاض سعر الفائدة على القروض بنسبة 16 نقطة 
أساس إلى 4,28% وتراجع سعر الصرف الفعلي احلقيقي. وسجلت القروض البنكية املمنوحة للقطاع غير املالي ارتفاعا 
بنسبة 3,1%، بعد ارتفاعه بواقع 3,7% في الفصل الرابع من سنة 2021، مع تباطؤ منو القروض املمنوحة لألسر وتزايد 

انخفاض القروض املمنوحة للمقاوالت العمومية. 

وعلى صعيد املالية العمومية، أفرزت السنة املالية برسم الشهور اخلمسة األولى من سنة 2022 عجزا مببلغ 14 مليار 
درهم، أي بتراجع قدره 11 مليار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021. ويعزى هذا التطور باألساس إلى حتسن املداخيل 
العادية بنسبة 25,5%، يشمل منو العائدات الضريبية بنسبة 19,8% والعائدات غير الضريبية بواقع 126,6%. وباملقابل، 
السلع  ونفقات  املقاصة بنسبة %117,9  ارتفاع تكاليف  العادية بنسبة 16,5%، ما يعكس باألساس  النفقات  تزايدت 
واخلدمات بواقع 9,3%. وبذلك أفرز الرصيد العادي عجزا مببلغ 2,1 مليار، عوض -9,9 مليار في نهاية شهر ماي 2021. ومن 
جانبها، تنامت نفقات االستثمار بنسبة 16,7% لتصل إلى 32,8 مليار. وبذلك تزايد املبلغ اجلاري للدين العمومي املباشر 

بنسبة 1,5% مقارنة مبستواه مع متم شهر دجنبر 2021.

وفي أسواق األصول، تقلصت أسعار األمالك العقارية في الفصل األول  من سنة 2022 بنسبة 0,3% على أساس فصلي، 
وهو تطور يشمل انخفاضات بواقع 2,5% و0,3% بالنسبة لألمالك اخملصصة لالستعمال املهني ولألمالك السكنية، على 
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بواقع  تراجع  بنسبة 10,5% مع تسجيل  املعامالت  ذلك، تراجع عدد  مع  لألراضي. وباملوازاة  بالنسبة  التوالي، واستقرارا 
13,5% بالنسبة لألمالك اخملصصة لالستعمال املهني، و11,2% بالنسبة لألراضي، و9,8% بالنسبة لألمالك السكنية. 
أداء سلبيا بنسبة 4%، ما يعكس باخلصوص انخفاض املؤشرات  وعلى مستوى بورصة الدارالبيضاء، سجل مؤشر مازي 
البناء« بنسبة 8,7%، واالتصاالت بنسبة 7,2% والبنوك بنسبة 3,2%. وخالفا لذلك، ارتفعت  القطاعية لـ »البناء ومواد 
 10,6 فبلغ  املبادالت،  حجم  أما  التوالي.  على  و%11,1  العقاري بنسبة %14,7  التوظيف  املعادن وشركات  مؤشرات 
انخفاضا فصليا بنسبة 3,3% إلى  البورصة  السابق، وعرفت رسملة  الفصل  درهم في  درهم مقابل 26,9 مليار  مليار 

درهم. 667,8 مليار 

وفي هذا السياق، تسارع التضخم بشكل ملموس في شهر أبريل ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر 1995، أي %5,9 
ارتفاع أسعار احملروقات وزيوت التشحيم، يعزى هذا  إلى  السنة. وباإلضافة  من  األول  الفصل  خالل  املتوسط  بعد 4% في 
التسارع إلى تفاقم التضخم األساسي الذي بلغ 5,5% بعد 4,4%، مدفوعا بشكل حصري بارتفاع أسعار مكونه التجاري، 
السيما الغذائي. وباملثل، ارتفعت أسعار املنتجات الغذائية متقلبة األثمنة بنسبة 9,6% عوض 5,7% في املتوسط خالل 
األول، مما  الفصل  استقرارها في  بعد  أبريل  بواقع 0,2% في شهر  املقننة  األسعار  السابق. وبالعكس، تراجعت  الفصل 

للمسافرين«. الطرقي  يعكس باخلصوص انخفاض أسعار »النقل 

وفيما يتصل بالتوقعات، فقد تدهورت الظرفية الدولية بقدر كبير خالل الشهور األخيرة، نتيجة باألساس لتزايد الضغوط 
اجليوسياسية، وخاصة النزاع الروسي األوكراني. ويرجح أن يتباطأ منو االقتصاد العاملي من 6,1% سنة 2021 إلى %2,9 
يتراجع  أن  بنسبة 5,7%، يرتقب  النمو  ارتفاع  املتحدة، بعد  الواليات  سنة 2022، ثم إلى 2,6% سنة 2023. وفي 
تدابير جديدة لتعزيز  وغياب  النقدية  األوضاع  تشديد  تأثير  إلى 2,4% سنة 2022، ثم إلى 1,9% سنة 2023، بفعل 
امليزانية في أفق التوقع. وفي منطقة األورو، وبعد أن بلغ النمو نسبة 5,4% سنة 2021، يتوقع أن يتباطأ إلى 2,6% سنة 
سنة 2023، ارتباطا على اخلصوص باألوضاع النقدية غير املواتية. وفي أسواق الشغل، يرجح أن  إلى 1,2% في  2022 ثم 
يتواصل انخفاض نسبة البطالة سنة 2022 على مستوى أبرز البلدان املتقدمة، قبل أن تبدأ في االرتفاع انطالقا من سنة 

االقتصادية.  اآلفاق  تدهور  2023 مع 

إلى 4,7% سنة 2022  الصني  اإلجمالي في  الداخلي  الناجت  منو  وتيرة  تتباطأ  أن  الرئيسية، يرتقب  الصاعدة  البلدان  وفي 
بعد 8,1% سنة من قبل، بسبب القيود الصحية الصارمة وتباطؤ الطلب العاملي، إال أنه ينتظر أن تتسارع إلى 5,8% في 
هذا  في  يبقى  النمو نسبة 8,2% سنة 2021، يرتقب أن يتباطأ إلى 6,8% في 2022 وأن  بلوغ  الهند، وبعد  2023. وفي 
املستوى في سنة 2023. وفي البرازيل، وبعد حتقيقه نسبة 5% في 2021، من املرجح أن ينخفض النمو إلى 0,9% سنة 
التوريد، وللسياسة النقدية التشديدية، ولضعف الطلب، قبل أن يتحسن إلى %1,3  مشاكل  الستمرار  2022 نتيجة 
سنة 2023. ومن جانبها، ينتظر أن تشهد روسيا انكماشا خالل هذه السنة، إذ يرجح أن يتقلص الناجت الداخلي اإلجمالي 

سنة 2023، بسبب التأثيرات السلبية للعقوبات. بواقع 7,8% في  بنسبة 10,6% سنة 2022، ثم 

وفي أسواق السلع األساسية، من املرجح أن تواصل أسعار املنتجات الطاقية منحاها التصاعدي بسبب النزاع في أوكرانيا 
والقيود املفروضة على الصادرات الروسية. ويتوقع أن يرتفع سعر البرنت إلى 107 دوالر للبرميل في املتوسط خالل سنة 
إلى 93,9 دوالر في سنة 2023. أما بالنسبة للفحم، فمن املنتظر  يتراجع  أن  في 2021، قبل  2022 بعد 70,4 دوالر 
أن يواصل سعره ارتفاعه ليصل إلى 271,4 دوالر للطن في املتوسط في سنة 2022، قبل أن يتراجع إلى 191,9 دوالر في 
أن  سنة 2022 قبل  املتوسط  بنسبة 34,3% في  تتزايد  أن  املتوقع  الغذائية، من  املنتجات  أسعار  2023. وبخصوص 
تنخفض بواقع 9,2% في سنة 2023، مما يعكس األوضاع في منطقة البحر األسود، وموجة اجلفاف التي تضرب أمريكا 
اجلنوبية، وموجة احلرارة التي تعرفها الهند مؤخرا. وفيما يتعلق بالفوسفاط ومشتقاته، يرتقب أن ينتقل سعر الفوسفاط 
اخلام من 123 دوالر للطن سنة 2021 إلى 175 دوالر للطن في 2022، قبل أن يتراجع إلى 160 دوالر للطن في سنة 2023. 
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ومن جانبها، ينتظر أن تصل أسعار مشتقات الفوسفاط في املتوسط خالل سنة 2022 إلى 900 دوالر للطن بالنسبة 
للفوسفاط ثنائي األمونياك، وإلى 750 دوالر بالنسبة للفوسفاط الثالثي املمتاز، قبل أن تتراجع في سنة 2023 إلى 800 

دوالر وإلى 650 دوالر، على التوالي.

الصاعدة. ففي  أو  املتقدمة  البلدان  التصاعدي سواء في  التضخم منحاه  يواصل  أن  املرجح  الظروف، من  وفي ظل هذه 
جملموع السنة،  بالنسبة  املتوسط  إلى 7,8% في  يصل  أن  الواليات املتحدة، وبعد بلوغه نسبة 4,7% في 2021، يرتقب 
مما يعكس باألساس تشديد سوق الشغل الذي أدى إلى وجود ضغط نحو االرتفاع على األجور، قبل أن يتراجع إلى 4,2% في 
في   %3,2 إلى  يتباطأ  أن  األورو 7,2% سنة 2022 قبل  منطقة  في  يبلغ  أن  السياق، ينتظر  نفس  سنة 2023. وفي 

.2023

وعلى الصعيد الوطني، من املرتقب أن ترتفع الصادرات بنسبة 22%، ثم تتزايد بواقع 0,8% في سنة 2023، مدعومة 
درهم، ارتباطا  إلى 115,1 مليار  باألساس مببيعات الفوسفاط ومشتقاته التي ينتظر أن ترتفع بنسبة 43,4% لتصل 
تسجل  أن  املرجح  من  وباملثل،  باالرتفاع املرتقب لألسعار، قبل أن تتراجع بنسبة 10,8% في 2023 إلى 102,7 مليار. 
سنة  سنة 2022 وبواقع 10,5% إلى 58,1 مليار  درهم  مبيعات صناعة السيارات منوا بنسبة 33,7% إلى 52,6 مليار 
والصناعة الغذائية«، ينتظر أن تتحسن بنسبة 6,5% إلى 74,2 مليار  قطاع »الفالحة  بصادرات  يتعلق  2023. وفيما 
درهم سنة 2022 وبواقع 1,3% إلى 75,2 مليار في 2023. ومن جانبها، يرجح أن تسجل الواردات منوا بنسبة %24,2، 
مدفوعة أساسا بتفاقم الفاتورة الطاقية بنسبة 61,6%. وفي سنة 2023، يرجح أال يتجاوز ارتفاع الواردات 0,3%، خاصة 
درهم.  بفعل تأثير ارتفاع واردات سلع االستهالك بواقع 7,8% وتراجع الفاتورة الطاقية بنسبة 9,2% إلى 111,2 مليار 
وباملوازاة مع ذلك، وارتباطا بإعاة فتح احلدود، من املرجح أن تتحسن عائدات األسفار، بالرغم من بقائها في مستويات أدنى 
من مستوياتها املسجلة قبل األزمة، لتنتقل من 34,3 مليار سنة 2021 إلى 54,3 مليار في 2022، ثم إلى 70,9 مليار 
مبلغ غير مسبوق  إلى  بنسبة 37,5% لتصل  ارتفاعها  اخلارج، وبعد  في  املقيمني  املغاربة  في سنة 2023. أما حتويالت 
في 2022 وبواقع 3,8% إلى  درهم  بنسبة 6,8% إلى 87,3 مليار  تتراجع  أن  سنة 2021، يرتقب  قدره 93,7 مليار 
84 مليار في سنة 2023. أما بالنسبة لتدفق االستثمارات األجنبية املباشرة، فينتظر أن تناهز مداخيلها 3% من الناجت 

الداخلي اإلجمالي في أفق التوقع.

خارجة  سنة 2023، ومتويالت  سنة 2022 و2 مليار  وأخذا باالعتبار على اخلصوص فرضيتي حتصيل هبات مببلغ 2,2 مليار 
 2022 سنة  متم  مع  مليار   342,5 الرسمية  تبلغ األصول االحتياطية  أن  الدولية، يرحج  مرتقبة للخزينة في السوق 

واردات السلع واخلدمات. من  من 6 أشهر  أكثر  يعادل  ما  و346,4 مليار بنهاية سنة 2023، أي 

ارتفاع سعر الصرف الفعلي احلقيقي بنسبة 0,6% سنة 2021، ينتظر أن ينخفض  وبخصوص األوضاع النقدية، وبعد 
أساسا مقابل الدوالر، وملستوى  اإلسمية  بالقيمة  الوطنية  العملة  قيمة  النخفاض  بواقع 2,8% سنة 2022، نتيجة 
تضخم داخلي أقل من املستوى املسجل لدى البلدان الشريكة واملنافسني التجاريني. وفي سنة 2023، يرتقب أن تخف 
حدة هذا االنخفاض إلى 0,9%، ارتباطا باألساس بتقلص فارق التضخم وارتفاع سعر صرف الدرهم بالقيمة اإلسمية. أما 
سنتي 2022  خالل  املتوسط  بالنسبة للقروض البنكية املمنوحة للقطاع غير املالي، فمن املرجح أن تبلغ حوالي 4% في 

و2023.

الداخلي  الناجت  من  اخلوصصة، %5,9  عائدات  احتساب  امليزانية، دون  بلغ عجز  أن  العمومية، بعد  املالية  وعلى مستوى 
يتراجع إلى 5,6% من  أن  في 2022 قبل  اإلجمالي  الداخلي  الناجت  اإلجمالي سنة 2021، يرجح أن يصل إلى 6,3% من 

الناجت الداخلي اإلجمالي في سنة 2023.
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بنسبة  الفالحية  املضافة  القيمة  تقلص  وبالنسبة للحسابات الوطنية، يرتقب أن يتباطأ منو االقتصاد الوطني إلى 1% مع 
املضافة  القيمة  الفالحة، وارتفاع  وزارة  لتقديرات  قدره 32 مليون قنطار، وفقا  االعتبار محصول حبوب  في  أخذا   %15
باألساس انتعاش  يعكس  إلى 4%، ما  النمو  يتسارع  أن  لألنشطة غير الفالحية بواقع 3,8%. وفي سنة 2023، يرجح 
القيمة املضافة الفالحية بنسبة 12,9%، مع فرضية العودة إلى حتقيق محصول حبوب متوسط. ويرتقب أن تتباطأ وتيرة 
األنشطة غير الفالحية إلى 2,8% في سياق اعتدال الطلب اخلارجي. وبالنسبة للطلب، وبعد حتسنه سنة 2021، من 
املرجح أن يواصل مكونه الداخلي حتسنه على املدى املتوسط، بينما يرتقب أن تبلغ مساهمة الصادرات الصافية في النمو 
مستوى سلبيا في سنة 2022 أخذا باالعتبار االرتفاع املنتظر للواردات من حيث احلجم، قبل أن تتحسن لتساهم بشكل 

إيجابي في سنة 2023، مما يعكس تواصل دينامية الصادرات.

الغذائية. وفي هذا  واملنتجات  الطاقة  تتزايد أساسا بسبب عوامل خارجية، وحتديدا أسعار  التضخمية  والتزال الضغوط 
السياق، من املرجح أن يتسارع التضخم من 1,4% سنة 2021 إلى 5,3% سنة 2022، مدعوما على اخلصوص بارتفاع 
مكونه األساسي، وبدرجة أقل، بارتفاع أسعار احملروقات وزيوت التشحيم واملنتجات الغذائية املتقلبة األثمنة. ويرتقب أن 

يتراجع بعد ذلك إلى حوالي 2% سنة 2023 وأن يبلغ مكونه األساسي %2,5.

اخملاطر متجها  األوكراني. ويبقى ميزان  الروسي  النزاع  بتطورات  ترتبط  التوقع في سياق تطبعه شكوك قوية  ويأتي هذا 
نحو االنخفاض بالنسبة للنمو ونحو االرتفاع بالنسبة للتضخم. ففيما يتعلق بالنمو، وبالرغم من اإلبقاء على التوجه 
التيسيري للسياسة النقدية، فمن شأن انخفاض أقوى للطلب اخلارجي، ارتباطا بتدهور اآلفاق في أبرز البلدان الشريكة أن 
يؤدي إلى آثار سلبية على األنشطة غير الفالحية. أما بخصوص التضخم، فترتبط اخملاطر بالقيود التي فرضتها بعض الدول 
مثل الهند وأندونيسيا وماليزيا على صادراتها من املنتجات الغذائية. ومن جهة أخرى، فإن استمرار اضطراب سالسل اإلمداد 

العاملية قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار االستهالك بقدر أكبر وملدة أطول. 
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الدولية التطورات 

1. التطورات الدولية
واإلنتاج،  اإلمداد  سالسل  اضطراب  واستمرار  أوكرانيا،  في  باألوضاع  ترتبط  معاكسة  رياحا  يواجه  العاملي  االقتصاد  مازال 
وارتفاع أسعار السلع األساسية وتزايد التضخم. وتزيد هذه العوامل من حدة اخملاطر التي تؤثر على آفاق االقتصاد العاملي 
والتي يرجح أن تؤدي إلى تباطؤ ملموس للنمو. وتشير أحدث البيانات املتاحة واخلاصة بالفصل األول من سنة 2022 إلى 
تباطؤ النمو في أبرز االقتصادات املتقدمة، باستثناء الواليات املتحدة. وفي البلدان الصاعدة الرئيسية، تشير هذه البيانات 
على اخلصوص إلى انتعاش النشاط االقتصادي في الصني. وباملوازاة مع ذلك، واصلت األوضاع في سوق الشغل حتسنها، مع 
انخفاض نسبة البطالة في معظم البلدان املتقدمة. وعلى النقيض من ذلك، ازدادت األوضاع في األسواق املالية تضييقا 
املتحدة  الواليات  في  االقتصادية  الدينامية  وتباطؤ  التضخم  بتسارع  املرتبطة  املتزايدة  للمخاوف  نتيجة  ماي  خالل شهر 
وتوقع تشديد السياسات النقدية في البلدان املتقدمة. وفي هذا السياق، تزايدت الضغوط التضخمية سواء في البلدان 

املتقدمة أو االقتصادات الصاعدة الرئيسية. 

والتشغيل االقتصادي  1.1 النشاط 

1.1.1 النشاط االقتصادي

 2022 سنة  من  األول  بالفصل  اخلاصة  املعطيات  تشير 
إلى  املتحدة  الواليات  في  االقتصادي  النشاط  تباطؤ  إلى 
السابق،  الفصل  بعد 5,5% في  3,5% على أساس سنوي 
الصافية.  للصادرات  باألداء السلبي  اخلصوص  ارتباطا على 
النمو من 4,7% إلى %5,1،  األورو، فتزايد  أما في منطقة 
في  مما يعكس باألساس ارتفاعا إلى 3,7% مقابل %1,8 
أملانيا، وإلى 6,4% بعد 5,5% في إسبانيا. وباملقابل، تباطأت 
إيطاليا، وإلى  وتيرة االقتصاد إلى 5,8% بدال من 6,2% في 

فرنسا.     5,3% في 

وبالنسبة لباقي االقتصادات املتقدمة الرئيسية، تسارع النمو 
في الفصل األول من سنة 2022 من 6,6% إلى 8,7% في 
إلى   %0,4 من  اليابان  في  أقل  وبدرجة  املتحدة،  اململكة 

 .%0,5

في  النمو  حتسن  الرئيسية،  الصاعدة  االقتصادات  وفي 
في  بعد %4  األول  الفصل  إلى 4,8% في  ليصل  الصني 
اعتماد  استمرار  من  بالرغم  وذلك  السابق،  الفصل 
سياسة احترازية ملكافحة اجلائحة. وتزايد النمو أيضا في 
السابق.  الفصل  البرازيل حيث بلغ 1,7% بعد 1,6% في 
وخالفا لذلك، تباطا النمو من 9,1% إلى 7,3% في تركيا 
ومن 4,7% إلى 3,9% في الهند. أما في روسيا، فتشير 

البيانات اخلاصة بالفصل الرابع من سنة 2021 إلى حتسن 
وتيرة النشاط االقتصادي إلى 5% مقابل 4% في الفصل 

السابق.  

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

202020212022

ف1ف4ف3ف2ف1ف4ف3ف2ف1

البلدان املتقدمة
2,30,512,24,95,53,5-2,9-9,1-0,6الواليات املتحدة 

0,914,64,14,75,1-4,3-4,0-14,6-3,2-منطقة األورو

4,21,819,13,55,55,3-3,2-18,9-5,3-فرنسا

2,810,42,91,83,7-2,9-3,7-11,3-1,9-أملانيا 

6,10,017,73,96,25,8-5,4-18,5-6,4-إيطاليا

4,117,83,55,56,4-8,8-8,7-21,5-4,3-إسبانيا 

اململكة 
املتحدة

-2,0-21,1-7,7-6,3-5,024,56,96,68,7

1,77,41,20,40,5-0,9-5,3-10,1-1,9-اليابان

البلدان الصاعدة

6,93,14,86,418,37,94,94,04,8-الصني

5,92,15,718,28,34,73,9-21,4-3,4الهند

0,91,312,34,01,61,7-3,7-10,7-0,1-البرازيل 

10,46,36,27,321,97,59,17,3-4,4تركيا 

غير متوفر0,310,54,05,0-1,3-3,3-7,4-1,5روسيا

  .Thomson Reuters :املصدر
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تقدير  فيظهر  املتقدمة،  االقتصادية  املؤشرات  وبخصوص 
األورو  منطقة  في  اخملتلط  املشتريات  مديري  ملؤشر  أولي 
إلى 54,9 نقطة في ماي مقابل 55,8 نقطة في  تقلصا 
املؤشر، فإنه  لهذا  الطفيف  االنخفاض  من  أبريل، وبالرغم 
يظهر تواصل منو القطاع اخلاص، وذلك للمرة اخلامسة عشرة 
على التوالي. ويعزى هذا التطور أساسا إلى دينامية قطاع 
اليدوية سوى  الصناعات  لم يسجل قطاع  اخلدمات، بينما 
اخلاصة  البيانات  املتحدة، تظهر  الواليات  ضعيف. وفي  منو 
ارتفاع مؤشر مديري املشتريات اخلاص بالقطاع  بشهر ماي 

الصناعي إلى 56,1 نقطة بعد 55,4 نقطة في أبريل.

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

.Thomson Reuters :املصدر

2.1.1 سوق الشغل

الواليات  حتسنها. ففي  الشغل  سوق  في  األوضاع  واصلت 
املتحدة، بقيت نسبة البطالة مستقرة في 3,6% في شهر 
ماي، وباملوازاة مع ذلك، انخفض عدد مناصب الشغل احملدثة 

إلى 390 ألف منصب مقابل 436 ألفا شهرا من قبل.

عند  مستقرة  البطالة  نسبة  ظلت  األورو،  منطقة  وفي 
وفي  السابق.  بالشهر  مقارنة  أبريل  شهر  في   %6,8
تسجيل  متباينة، مع  التطورات  املنطقة، كانت  بلدان  أبرز 
البطالة من 7,3% إلى 7,2% في فرنسا،  انخفاض نسبة 
في  واستقرارها  إسبانيا،  في   %13,3 إلى  ومن %13,5 

وفي %8,4% في إيطاليا.  أملانيا  3% في 

البيانات اخلاصة بشهر  املتحدة، تظهر أحدث  اململكة  وفي 
البطالة إلى 3,7% مقابل  فبراير انخفاضا طفيفا لنسبة 

قبل. من  3,8% شهرا 

 جدول 2.1: تطور نسبة البطالة

(%)
20202021

20212022

مايأبريلمارس

3,6 3,6  8,15,43,6الواليات املتحدة

غير متوفر6,8  8,07,76,8منطقة األورو 

غير متوفر7,2  8,07,97,3فرنسا

غير متوفر3,0  3,73,53,0أملانيا

غير متوفر8,4  9,39,58,4إيطاليا

غير متوفر13,3 15,514,813,5إسبانيا

غير 4,54,5اململكة املتحدة
متوفر

غير 
غير متوفرمتوفر

املصادر: Eurostat واملكتب األمريكي إلحصائيات الشغل

واملالية النقدية  2.1 األوضاع 

الدينامية  وتباطؤ  التضخم،  بشأن  املتزايدة  اخملاوف  أمام 
االقتصادية وتوقع تشديد أسرع للسياسات النقدية، عرفت 
مع  وماي  أبريل  شهري  بني  ما  انخفاضات  البورصة  أسواق 
الداوجونز،  ملؤشر  بالنسبة   %5,6 قدرها  نسب  تسجيل 
و%1,5   ،EuroStoxx 50 ملؤشر  بالنسبة  و%3,9 
ملؤشر  بالنسبة  و1,4%   ،FTSE 100 ملؤشر  بالنسبة 
نيكاي 225. وباملوازاة مع ذلك، ارتفعت نسبة التقلب سواء 
 VIX بلغ مؤشر األوروبية، حيث  أو  األمريكية  في األسواق 
للبلدان  29,42 ومؤشر VSTOXX 29,66. وبالنسبة 
حيث  تراجعات،  البورصة  أسواق  أبرز  سجلت  الصاعدة، 
انخفض مؤشر MSCI EM  بني أبريل وماي بواقع %6,6 
الصني،  في   %5,1 بنسبة  تقلصه  باألساس  يعكس  مما 

و8,5% في الهند.

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

.Thomson Reuters  :املصدر
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VSTOXX و VIX رسم بياني 3.1: تطور مؤشري

.Thomson Reuters  :املصدر

السندات  عائدات  تزايدت  السندات،  أسواق  مستوى  وعلى 
املتقدمة  االقتصادات  أهم  في  سنوات  السيادية ألجل 10 
على  املطبق  الفائدة  سعر  ارتفع  فقد  وماي.  أبريل  بني  ما 
السندات ألجل 10 سنوات بواقع 15 نقطة أساس إلى %2,9 
في الواليات املتحدة، و23 نقطة أساس إلى 1% في أملانيا، و20 
إلى  أساس  فرنسا، و35 نقطة  نقطة أساس إلى 1,4% في 
إسبانيا، و55 نقطة أساس إلى 2,9% في إيطاليا.  2% في 
السعر  هذا  سجل  الصاعدة،  باالقتصادات  يتعلق  وفيما 
البرازيل،  ارتفاعات قدرها 57 نقطة أساس إلى 12,5% في 
و24 نقطة أساس إلى 7,3% في الهند. وعلى العكس من 
الصني. ذلك، انخفض بنسبة 1 نقطة أساس إلى 2,8% في 

 
رسم بياني 4.1: تطور عائدات السندات احلكومية ألجل 10 سنوات  

 .Thomson Reuters :املصدر

البنوك  بني  ما  الفائدة  سعر  النقدية، ارتفع  األسواق  وفي 
األوروبية ملدة ثالثة أشهر)Euribor( وسعر الفائدة ما بني 
البنوك في سوق لندن لنفس األجل )Libor( ما بني أبريل 
وماي بواقع 6 نقط أساس إلى 0,39-% و36 نقطة أساس 
إلى 1,46% على التوالي. وبخصوص االئتمان البنكي، فقد 

الواليات  في   %9,5 إلى  أبريل  شهر  في  وتيرته  تسارعت 
األورو. منطقة  املتحدة وإلى 5,3% في 

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

.Thomson Reuters :املصدر

الفائدة  أسعار  رفع  األوروبي  املركزي  البنك  يتوقع  وبينما 
األورو في  يوليوز، ارتفعت قيمة  ابتداء من شهر  به  اخلاصة 
شهر ماي بنسبة 2,4% مقابل الدوالر، و1,4% إزاء اجلنيه 
اإلسترليني و0,4% مقابل الني الياباني. أما عمالت البلدان 
أداءات متباينة، مع تسجيل  الرئيسية، فسجلت  الصاعدة 
للرمنينبي  بالنسبة  بواقع %0,8  الدوالر  مقابل  انخفاض 
بواقع  الهندية، وارتفاع  للروبية  و1,4% بالنسبة  الصيني 
وبفضل  جهته،  ومن  البرازيلي.  للريال  بالنسبة   %6,5
عمليات مراقبة األموال وقرار السلطات الروسية فرض أداء 
صادرات الغاز بالروبل، ارتفعت قيمة الروبل بنسبة %10,4 

مقابل الدوالر منذ بداية الشهر.

رسم بياني 6.1: تطور سعر صرف  األورو مقابل الدوالر 

.Thomson Reuters  :املصدر

االحتياطي  قرر  النقدية،  السياسة  بقرارات  يتعلق  وفيما 
املنعقد يومي 14 و15  الفدرالي األمريكي، خالل اجتماعه 
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يونيو، رفع النطاق املستهدف لسعر الفائدة الرئيسي بواقع 
ثالثة أرباع النقطة إلى ]1,50% -1,75%[ في سياق يتسم 
أنه  إلى  أيضا  وأشار  قوي.  شغل  وسوق  التضخم  بارتفاع 
سيواصل تقليص حجم حصيلته انطالقا من الشهر اجلاري. 

وباملثل، قرر بنك إجنلترا، بتاريخ 16 يونيو، رفع سعر الفائدة 
متوقعا   %1,25 إلى  أساس  نقطة   25 بواقع  الرئيسي 
الفصل  تقلص الناجت الداخلي اإلجمالي بواقع 0,3% خالل 

الثاني من السنة. 

أما البنك املركزي األوروبي، فقد قرر مجلسه املنعقد بتاريخ 
تغيير،  دون  الرئيسية  فائدته  أسعار  على  اإلبقاء  يونيو   9
وأعلن عن اعتزامه إقرار أول رفع ألسعار الفائدة بنسبة25  
وأنه  يوليوز،  لشهر  املقبل  اجتماعه  خالل  أساس  نقطة 
يعتزم رفعها مجددا في شهر شتنبر. وأعلن أيضا، في 15 
يونيو، عن اعتماد إجراءات جديدة تهدف إلى مكافحة خطر 
التجزئة، في حني تسببت اجلائحة في ظهور مكامن ضعف 

مستدامة في اقتصاد منطقة األورو.

املركزي، في  البرازيل  بنك  الصاعدة، قرر  للبلدان  وبالنسبة 
مجددا  بواقع 50  الرئيسي  فائدته  سعر  15 يونيو، رفع 
التضخم في  احلد من  إلى 13,25%، بهدف  أساس  نقطة 
حدتها.  من  أوكرانيا  في  احلرب  تزيد  التي  الضغوط  سياق 
القدر  بنفس  الفائدة  سعر  رفع  يتوقع  أنه  إلى  أيضا  وأشار 
الهند  بنك  املقبل. وباملثل، قرر  اجتماعه  أقل خالل  بقدر  أو 
االحتياطي، بتاريخ 8 يونيو، رفع سعر فائدته الرئيسي بواقع 
50 نقطة أساس إلى 4,9%، بهدف احلد من ارتفاع األسعار 
والتقليل من تأثير التوترات اجليوسياسية. ومن جانبه، قرر 
بنك روسيا املركزي، بتاريخ 10 يونيو، خفض سعر الفائدة 
نفس  إلى  أي   %9,5 إلى   %11 من  به  اخلاص  الرئيسي 

املستوى املسجل قبل النزاع الروسي األوكراني.  

والتضخم األساسية  السلع  3.1 أسعار 

الطاقيـة السلـع األساسيـة  1.3.1 أسـعـار 

في سوق النفط، انتعش سعر البرنت في شهر ماي 2022، 
 %6,2 بنسبة  آخر  إلى  شهر  من  ارتفاعا  سجل  حيث 
أيضا  سجل  كما  للبرميل،  دوالر   112,37 إلى  ليصل 

هذا  سنوي. ويعكس  أساس  ارتفاعا بنسبة 65,2% على 
للنفط  األوروبية  املقاطعة  عن  اإلعالن  باألساس  االرتفاع 
مع  الصيني  لالقتصاد  التدريجي  االنطالق  وإعادة  الروسي 
من  العكس  وعلى  كوفيد19.  مكافحة  إجراءات  تبسيط 
ذلك، تقلص سعر الغاز الطبيعي في أوروبا مجددا بنسبة 
وحدة  ملليون  إلى 29,9 دوالر  ليصل  ماي  شهر  في   %7,3
حرارية، بينما تضاعف سعره ثالث مرات ونصف تقريبا على 

أساس سنوي. 

رسم بياني 7.1: السعرالدولي للبرنت والغاز الطبيعي - االحتاد األوروبي

املصدر:  البنك الدولي.

الطاقية السلع األساسية غير  2.3.1 أسعار 

الطاقية، ارتفعت أسعارها  بالنسبة للسلع األساسة غير 
مما  ماي،  شهر  في  سنوي  أساس  على   %14.9 بنسبة 
يعكس ارتفاع أسعار املنتجات الفالحية بنسبة 19,5% مع 
تزايد أسعار القمح الصلب األمريكي بواقع 75,7%، وتراجع 

سعر املعادن واخلامات بنسبة %2,7.

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

املصدر:  البنك الدولي.
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األسعار  سجلت  ومشتقاته،  الفوسفاط  سوق  وفي 
اتخفاضات ما بني أبريل وماي بواقع 11,7% إلى 842,5 دوالرا 
األمونياك، و3,3% إلى  ثنائي  للفوسفاط  بالنسبة  للطن 
الثالثي املمتاز،  للفوسفاط  بالنسبة  للطن  دوالرا   827,5
ماي  شهر  في  ارتفاعه  اخلام  الفوسفاط  سعر  واصل  فيما 
بنسبة 2,2% ليصل إلى 255 دوالرا للطن. وعلى أساس 
زيادات  تسجيل  مع  ملحوظا،  منوا  األسعار  عرفت  سنوي، 
نسبتها 148,8% للفوسفاط اخلام، و46,6% للفوسفاط 

ثنائي األمونياك، و56,9% للفوسفاط الثالثي املمتاز. 

رسم بياني 9.1: تطور األسعار الدولية للفوسفاط واألسمدة

املصدر:  البنك الدولي.

3.3.1 التضخم

من  يزيد  الذي  األساسية،  السلع  أسعار  ارتفاع  يواصل 
تسارعه النزاع الروسي األوكراني واستمرار االضطرابات على 
هذا  وفي  التضخمية.  الضغوط  تأجيج  العرض،  مستوى 
منطقة  في  التصاعدي  منحاه  التضخم  واصل  السياق، 
األورو، ليصل في شهر ماي إلى مستوى غير مسبوق نسبته 
التطور  هذا  أبريل. ويعكس  شهر  8,1% بعد 7,4% في 
باألساس تسارعا من 7,8% إلى 8,7% في أملانيا، ومن %5,4 
إلى 5,8% في فرنسا، ومن 6,3% إلى 7,3% في إيطاليا، 
من 8,3% إلى 8,5% في إسبانيا. وباملثل، بلغ التضخم في 
نسبة  أعلى  ماي، وهي  شهر  املتحدة 8,6% في  الواليات 
ارتفاعات  باألساس  يعكس  دجنبر 1981، مما  له منذ شهر 
البلدان  باقي  وبخصوص  الطاقة.  ألسعار  استثنائية 
املتقدمة الرئيسية، تشير املعطيات اخلاصة بشهر أبريل إلى 

ارتفاع التضخم من 7% إلى 9% في اململكة املتحدة ومن 
له منذ  مستوى  أعلى  اليابان، وهو  1,2% إلى 2,4% في 

شهر فبراير 2015. 

في  التضخم  الصاعدة، تراجع  البلدان  أبرز  مستوى  وعلى 
روسيا،  شهر ماي، حيث انتقل من 17,8% إلى 17,1% في 
ومن 12,1% إلى 11,7% في البرازيل، ومن 7,8% إلى %7 

الصني. في الهند، فيما بقي مستقرا عند 2,1% في 

رسم بياني 10.1: تطور التضخم في الواليات املتحدة ومنطقة األورو

.Thomson Reutersو Eurostat :املصادر

 جدول3.1: التطور األخير للتضخم في أبرز البلدان المتقدمة٫ 
على أساس سنوي )%( 

20202021
20212022

مايأبريلمارس

1,24,78,58,38,6الواليات املتحدة

0,32,67,47,48,1منطقة األورو 
0,43,27,67,88,7أملانيا 

0,52,15,15,45,8فرنسا

0,33,09,88,38,5-إسبانيا

0,11,96,86,37,3-إيطاليا

غير متوفر0,92,67,09,0اململكة املتحدة

غير متوفر0,21,22,4-0,0اليابان
املصادر: Eurostat ،Thomson Reuters وصندوق النقد الدولي.
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2. احلسابات اخلارجية
تشير بيانات املبادالت اخلارجية في نهاية شهر أبريل 2022 إلى تفاقم العجز التجاري مببلغ 27,6 مليار باملقارنة مع نفس 
أقل  منو  أو 34,2%، وهو  مبا قدره 35,4 مليار  منوا  الصادرات  الفترة من سنة 2021، ليصل إلى 91 مليار درهم. وسجلت 
من منو الواردات الذي بلغ 63,1 مليار أو 37,8%. وبذلك تراجعت نسبة تغطية الصادرات للواردات من 62% إلى %60,4. 
وخالفا لذلك، وبعد فتح احلدود، تزايدت عائدات األسفار بأكثر من الضعف لتصل إلى 14,6 مليار درهم، وسجلت حتويالت 
املغاربة املقيمني في اخلارج منوا بواقع 5,3% إلى 30,6 مليار. وفيما يتعلق بأهم العمليات املالية، فقد تراجعت مداخيل 
اخلارج مبقدار 1,3  للمغاربة في  املباشرة  االستثمارات  نفقات  وتقلصت  املباشرة مببلغ 739 مليون  األجنبية  االستثمارات 
مليار. وفي ظل هذه الظروف، بلغت األصول االحتياطية الرسمية لبنك املغرب 329,2 مليار درهم في نهاية أبريل 2022، ما 

يعادل تغطية 5 أشهر و27 يوما من واردات السلع واخلدمات.

التجاري 1.2 امليزان 

1.1.2 الصادرات

هم ارتفاع الصادرات جميع القطاعات، فقد تزايدت مبيعات 
مليار  إلى 36,1  بنسبة %98,6  ومشتقاته  الفوسفاط 
صادرات »األسمدة  ارتفاع  باألساس  يعكس  ما  درهم. وهو 
تأثير تزايد  الطبيعية والكيماوية« بنسبة 120,8% بفعل 
قطاع  صادرات  أما  سعرها عند التصدير بواقع %132,7. 
بنسبة  حتسنت  فقد  الغذائية«  والصناعة  »الفالحة 
ارتفاعات  تسجيل  مع  مليار،   32,8 إلى  لتصل   %15,4
قدرها 26,5% بالنسبة للصناعة الغذائية و7% بالنسبة 
قطاع  صادرات  جانبها، شهدت  الفالحية. ومن  للمنتجات 
بواقع 33,6% إلى 14,5 مليار،  ارتفاعا  واجللد«  »النسيج 
اجلاهزة«  »املالبس  لقطاع  بنسبة %37,6  منوا  يعكس  مما 
و28% بالنسبة  الداخلية«  لـ »املالبس  و29,7% بالنسبة 

»لألحذية«. 

وبالرغم من الصعوبات التي يعرفها قطاع السيارات على 
الصعيد الدولي، تزايدت املبيعات بنسبة 12,9% إلى 32 
بواقع  التصنيع  فرع  بنمو  باألساس  درهم، مدعومة  مليار 
العكس من  اإلنتاج. وعلى  قدرات  بارتفاع  31,5% ارتباطا 
ذلك، بقيت صادرات قسم »األسالك« مستقرة في 10,2 
مليار، وانخفضت صادرات فرع »داخل السيارات واملقاعد« 

بنسبة %10,7. 

وباملوازاة مع ذلك، ارتفعت صادرات قطاع صناعة الطيران 
فرع  لتزايد  نتيجة  مليار،   7,4 إلى   %64,1 بنسبة 
البيني  الربط  »أنظمة  وفرع   %80,5 بواقع  »التجميع« 
سجلت  وباملثل،   .%35,5 بنسبة  الكهربائية«  لألسالك 
نسبته  منوا  والكهرباء«  »اإللكترونيك  قطاع  مبيعات 

درهم. 19,1% إلى 5,3 مليار 

رسم بياني 1.2: تطور صادرات قطاع السيارات 

املصدر: مكتب الصرف.    
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احلسابات اخلارجية

جدول 1.2: تطور الصادرات )بماليين الدراهم(

القطاعات  / األنشطة
التغيراتيناير - أبريل

% بالقيمة20222021
41834,2 59635 014103 139الصادرات

94698,6 19517 14118 36الفوسفات ومشتقاته

39215,4 4454 83728 32الزراعة و الصناعة الغذائية

15226,5 8923 04411 15صناعة الغذائية

1377,0 1311 26816 17الزراعة والغابات والصيد

65733,6 8783 53510 14النسيج واجللد      

54037,6 7562 2966 9مالبس مصنعة

17964729,7 8262 2مالبس داخلية

06583223328,0 1أحذية

64612,9 3443 99028 31السيارات
43431,5 8983 33210 14التركيب
50,0-212 20710 10األسالك

األجزاء الداخلية للسيارات 
10,7-287-679 3922 2ومقاعدها

43184619,1 2774 5صناعة إلكترونية

األسالك والكابالت واملوصالت  
76439822,6 1621 2األخرى  للكهرباء

 مكونات إلكترونية
) 20239032,4 5921 1)ترانزستور 

أجهزة لقطع وربط التيار 
الكهربائي

6325498315,1

88164,1 4942 3754 7صناعة الطيارات

28880,5 8422 1302 5التجميع
 EWIS 62757835,5 2051 2الربط البيني

45635024,0 8061 1صناعات استخراجية أخرى     

39527412144,2خام النحاس

5294557416,3كبريتات الباريوم

70023,1 3531 0537 9صناعات أخرى
الصناعات املعدنية وجتهيز 

52479331,4 3172 3املعادن

صناعة بالستيكية 
74974270,9ومطاطية

2,6-12-453465صناعة االدوية
املصدر: مكتب الصرف.

2.1.2 الواردات

ارتفعت الواردات أساسا بفعل تفاقم الفاتورة الطاقية إلى 
43,8 مليار. ويعكس هذا التطور باخلصوص ارتفاع األسعار 
املستوردة  الكميات  منو  أيضا  لكن  العاملي،  الصعيد  على 
الوقود« بنسبة 15,8% بشكل خاص.  من »الغازوال وزيت 
 %53 بواقع  املصنعة  نصف  املنتجات  مشتريات  وتزايدت 
 %72,6 بنسبة  اخلام  املنتجات  وواردات  مليار،   55,1 إلى 
األمونياك  مشتريات  تزايد  يعكس  مما  مليار،   13,9 إلى 
  .)%+193( املكرر«  وغير  اخلام  )368+%( وواردات »الكبريت 

الغذائية  املنتجات  واردات  تنامت  األسعار،  ارتفاع  وبسبب 
مببلغ 5,8 مليار لتصل إلى 28,8 مليار، وهو تطور يشمل 
مليار   2 مببلغ  »الشعير«  من  الواردات  ارتفاع  باخلصوص 
سجلت  املنوال،  نفس  وعلى  مليار.   1,1 مببلغ  و»القمح« 
ارتفاعا نسبته 14,4% إلى 45,7  التجهيز  مقتنيات سلع 
بنسبة  منوا  الصنع«  املنتهية  مليار، ومشتريات »املنتجات 
بواقع %54,5  تزايدا  يعكس  7,7% إلى 42,8 مليار، مما 
بالنسبة  و%13,1  واخليوط  األثواب  ملشتريات  بالنسبة 

ألجزاء وقطع السيارات السياحية. 

 جدول 2.2: تطور الواردات 
)بماليين الدراهم(

 مجموعات االستعمال
التغيراتيناير - أبريل

% بالقيمة20222021

الواردات شاملة التكلفة
والشحن والتأمني

230 052166 99363 05937,8

-530 25923 78920 43املنتجات الطاقية
-140 49212 6329 21الغازوال والوقود

وأنواع  الكوك  فحم  الفحم، 
الوقود الصلب املماثلة

6 9832 7414 242-

80571,4 3313 1365 9غاز النفط ومحروقات أخرى

08553,0 00419 08936 55املنتجات نصف املصنعة
-858 5935 4511 7األمونياك

53969,1 6742 2133 6املنتجات الكيماوية

30946,4 9762 2854 7مواد بالستيكية

83572,6 0425 8778 13املنتجات اخلام

-971 0563 0272 6الكبريت اخلام وغير املكرر

02776,7 3391 3661 2زيت الصوجا اخلام أو املكررة

83025,4 9325 76222 28منتجات غذائية

-009 2722632 2الشعير 

80666954111216,0القمح

75214,4 9405 69239 45سلع التجهيز
أجزاء الطائرات ومركبات

أخرى 26955,6 2841 5532 3 جوية 

17675523,8 9313 3محركات مكبسية

لالستخدام  البارد  إلنتاج  أجهزة 
الصناعي

851271580-

0627,7 7583 82039 42املنتجات االستهالكية املصنعة

43054,5 6221 0522 4نسيج وخيوط

68687413,1 5606 7أجزاء وقطع السيارات السياحية

 املصدر: مكتب الصرف.    
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املـعـامـالت اجلارية بـنـود مـيـزان  2.2 بـاقـي 

ارتفع الرصيد الفائض مليزان اخلدمات بنسبة 72,5% ليصل 
أو   %35 بنسبة  الصادرات  لنمو  نتيجة  مليار،   23 إلى 
بلغ  الذي  الواردات  ارتفاع  من  أكبر  ارتفاع  13,2 مليار، وهو 

14,5% أو 3,5 مليار.

جدول 3.2: تطور ميزان الخدمات )بماليين الدراهم(
التغيراتيناير - أبريل

% القيمة20222021
52614,5 3173 24    843 27     الواردات

18235,0 63413 37    816 50    الصادرات

65672,5 3169 13    973 22    الرصيد

املصدر: مكتب الصرف.

منذ  احلدود  فتح  تأثير  األسفار، وبفعل  لعائدات  وبالنسبة 
فبراير 2022، فقد سجلت ارتفاعا كبيرا بنسبة %123,3 
أيضا  األسفار  نفقات  وارتفعت  ابريل.  شهر  نهاية  في 

درهم.  بواقع 54,2% إلى 4,2 مليار 

رسم بياني 2.2: تطور مداخيل األسفار

املصدر: مكتب الصرف.    

املقيمني  املغاربة  منو حتويالت  وتيرة  آخر، تباطأت  ومن جانب 
في اخلارج إلى 5,3% بعد 8,3% مع متم مارس، لتصل إلى 

30,6 مليار. 

رسم بياني 3.2: تطور حتويالت املغاربة املقيمني باخلارج 

 

املصدر: مكتب الصرف.    

املالي 3.2 احلساب 

التدفق  تزايد  الرئيسية،  املالية  بالعمليات  يتعلق  فيما 
الصافي لالستثمارات األجنبية املباشرة بنسبة 5% ليبلغ 
العائدات بنسبة 7%، أي بنسبة  لتراجع  6,1 مليار، نتيجة 
انخفض  ذلك،  مع  وباملوازاة  التفويتات.  انخفاض  من  أقل 
اخلارج  للمغاربة في  املباشرة  الصافي لالستثمارات  التدفق 
تقلص  يعكس  مما  مليون،   738 إلى   %50,9 بنسبة 
النفقات مببلغ 1,3 مليار، أي بقدر أكبر من تدني العائدات 
أبريل 2022، بلغ  شهر  متم  الذي بلغ 527 مليون. ومع 
درهم،  مليار   329,2 الرسمية  االحتياطية  األصول  جاري 
السلع  واردات  من  أي ما يعادل تغطية 5 أشهر و27 يوما 

واخلدمات. 

جدول 4.2: تطور االستثمارات المباشرة )بماليين الدراهم(
التغيراتيناير - أبريل

% القيمة20222021
االستثمارات   األجنبية 

املباشرة 
    6 142    5 8502925,0

7,0-739-539 10    800 9    املداخيل

22,0-031 1-689 4    658 3    النفقات

استثمارات  املغاربة 
املقيمني  باخلارج

    738    1 503-765-50,9

20,0-292 1-465 6    173 5    النفقات
10,6-527-962 4    435 4    املداخيل

املصدر: مكتب الصرف.    
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النقد واالئتمان وسوق األصول

3. النقد واالئتمان وسوق األصول
خالل الفصل األول من سنة 2022، متيزت األوضاع النقدية بانخفاض سعر الصرف الفعلي احلقيقي وتراجع أسعار الفائدة 
على القروض. وبخصوص القروض املوجهة للقطاع غير املالي، فقد تباطأ منوها السنوي إلى 3,1% عوض 3,7% في الفصل 
السابق، بسبب تباطؤ منو القروض املمنوحة لألسر وتزايد انخفاض القروض املمنوحة للمقاوالت العمومية. وفيما يتعلق 
الديون الصافية على اإلدارة  بباقي مقابالت الكتلة النقدية، تزايدت األصول االحتياطية الرسمية بنسبة 7,7% وارتفعت 

املركزية بواقع 19,8%. وفي اجململ، تراجع منو الكتلة النقدية، من فصل إلى آخر، من 6,5% إلى %5,6. 

وفي سوق العقار، سجلت أسعار األصول انخفاضا طفيفا بنسبة 0,3% في الفصل األول من سنة 2022، ويشمل هذا 
التوالي،  على  و%0,3  بنسبة %2,5  السكنية  واألمالك  املهني  لالستعمال  اخملصصة  العقارات  أسعار  انخفاض  التطور 
واستقرار أسعار األراضي. وباملوازاة مع ذلك، تقلص عدد املعامالت بنسبة 10,5% إجماال، مع تسجيل تراجع بواقع 13,5% 

بالنسبة للعقارات اخملصصة لالستعمال املهني، و11,2% بالنسبة لألراضي و9,8% بالنسبة للعقارات السكنية. 

وعلى مستوى بورصة الدارالبيضاء، انخفض مؤشر مازي خالل الفصل األول بنسبة 4%، وبلغ حجم املبادالت 10,6 مليار 
مقابل 26,9 مليار في الفصل السابق. وبخصوص رسملة البورصة، فقد سجلت انخفاضا فصليا بنسبة 3,3% لتصل 

إلى 667,8 مليار درهم.  

النقدية 1.3 األوضاع 

الفائدة البنكية وأسعار  1.1.3 السيولة 

احتياجات  األول من سنة 2022، تراجعت  الفصل  خالل 
كمتوسط  درهم  إلى 64,6 مليار  السيولة  من  البنوك 
مما  السابق،  الفصل  في  مليار   69,9 مقابل  أسبوعي، 
املغرب.  بنك  لدى  الصرف  احتياطيات  ارتفاع  يعكس 
النقدية، فقد  السوق  في  اخلزينة  لتوظيفات  وبالنسبة 
بلغت 6,9 مليار درهم في املتوسط بعد 7 ماليير، وأجنزت 
فائدة  سعر  مبتوسط  الشراء  إعادة  سوق  في  معظمها 
املغرب  بنك  قلص  الظروف،  هذه  ظل  وفي  بلغ%1,41. 
منها  مليار،  إلى 75,5  من 83,4 مليار  تدخالته  حجم 
ملدة 7 أيام، و22,2  تسبيقات  شكل  على  33,2 مليار 
مليار من خالل عمليات إعادة الشراء، و20,1 مليار برسم 
برامج  إطار  في  واملمنوحة  املضمونة  اإلقراض  عمليات 
دعم متويل املقاوالت الصغيرة جدا والصغيرة واملتوسطة. 
وفي هذا السياق، انتقل متوسط املدة املتبقية لتدخالت 
ظل  إلى 46,9 يوما، فيما  من 41,1 يوما  املغرب  بنك 
الفائدة  سعر  مع  متسقا  البنوك  بني  ما  الفائدة  سعر 

الرئيسي.

وتشير أحدث املعطيات املتاحة إلى تزايد احتياجات البنوك 
من السيولة إلى 77 مليار في املتوسط خالل شهري أبريل 

وماي 2022.

وعلى مستوى سوق سندات اخلزينة، شهدت األسعار في 
اجململ ارتفاعا خالل الفصل األول، وتزايد هذا املنحى خالل 
السوق  أو  األولية  السوق  في  سواء  وماي  أبريل  شهري 

الثانوية. 

رسم بياني 1.3: تطور سعر الفائدة ما بني البنوك )معطيات يومية(
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جدول 1.3: تطور أسعار الفائدة على سندات الخزينة في السوق األولية

202020212022
مايف1ف4 ف3ف2ف1ف4

521,791,431,421,411,401,491,64 أسبوعا

2,011,701,691,771,721,831,93سنتان

52,201,961,962,042,012,082,32 سنوات

-362,342,43, 102,622,342,322 سنوات  

-152,802,642,632,642,642,70 سنة    

رسم بياني 2.3: بنية أسعار الفائدة في السوق الثانوية

أبريل وماي. *املتوسط املسجل في شهري 

وفي باقي األسواق، سجلت األسعار املطبقة على إصدارات 
وبالنسبة  األول.  الفصل  خالل  ارتفاعا  اإليداع  شهادات 
ألسعار الفائدة على الودائع، فقد عرفت تقلصا فصليا مبقدار 
املتوسط بالنسبة للودائع  إلى 2,10% في  أساس  6 نقط 
ألجل 6 أشهر، وتزايدت بواقع 6 نقط إلى 2,48% بالنسبة 
الظروف، عرفت  هذه  ظل  واحدة. وفي  سنة  ألجل  للودائع 
الفصل  باملقارنة مع  انخفاضا طفيفا  كلفة متويل1 البنوك 

السابق. 

إلى  أبريل  بشهر  واخلاصة  املتوفرة  البيانات  أحدث  وتشير 
قدره 12  مبا  الودائع  على  الفائدة  ألسعار  شهري  انخفاض 
نقطة أساس إلى 2,04% بالنسبة للودائع ألجل 6 أشهر، 
للودائع  بالنسبة   %2,62 إلى  نقطة  مبقدار 15  وارتفاع 

ألجل سنة واحدة.

1   تحتسب كلفة التمويل كمتوسط مرجح تكلفات مصادر البنوك.

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

نتائج  تشير  القروض،  على  الفائدة  بأسعار  يتعلق  وفيما 
االستقصاء الذي أجراه بنك املغرب لدى البنوك برسم الفصل 
انخفاض فصلي ملتوسط سعر  األول من سنة 2022 إلى 
إلى %4,28.  أساس  نقطة   16 مبقدار  اإلجمالي  الفائدة 
الفائدة  أسعار  املؤسساتية، انخفضت  القطاعات  وحسب 
على القروض املمنوحة للمقاوالت مبقدار 26 نقطة، يشمل 
تدنيا قدره 36 نقطة بالنسبة للقروض املمنوحة للمقاوالت 
للمقاوالت  املمنوحة  للقروض  بالنسبة  نقط  و3  الكبرى 
من  العكس  وعلى  واملتوسطة.  والصغيرة  جدا  الصغيرة 
ذلك، ارتفعت أسعار الفائدة املطبقة على القروض املمنوحة 
لألفراد مبقدار 7 نقط أساس، مع تزايد قدره 3 نقط بالنسبة 
لألسعار املطبقة على قروض االستهالك وانخفاض بواقع 3 

نقط لتلك املطبقة على قروض السكن. 

جدول 2.3: أسعار الفائدة على الودائع
202020212022

ف1ف4ف3ف2ف1ف4ف3ف2 
62,642,502,362,422,232,342,162,10 أشهر

123,022,712,682,772,632,572,422,48 شهرا

جدول 3.3: تطور أسعار الفائدة على القروض
202020212022
ف1ف4ف3ف2ف1ف4

اإلجمالي الفائدة  4,424,454,324,354,444,28 سعر 
4,985,195,195,205,165,23األفراد

4,334,334,264,244,244,21القروض العقارية
6,406,506,646,516,476,50قروض االستهالك

4,284,234,044,174,264,00املقاوالت
4,044,043,963,954,063,83قروض اخلزينة

4,624,494,134,844,584,31قروض التجهيز
5,845,815,595,715,785,53القروض العقارية
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بالنسبة للمبيعات، وبواقع  درهم  23,4% إلى 32,6 مليار 
وباملثل،  للمشتريات.  بالنسبة  مليار   30,9 إلى   %19,8
 4,2 إلى  لتصل   %45,5 بنسبة  ألجل  املشتريات  تزايدت 
إلى   %15 بنسبة  ألجل  املبيعات  انخفضت  فيما  مليار، 
إطار عمليات شراء العمالت عن طريق  مليار. وفي   12,9
أي  تعقد  البنوك، لم  مع  املغرب  بنك  ينجزها  التي  املزايدة 
هذه  ظل  وفي   .2021 للمزايدة منذ شهر دجنبر  جلسة 
البنوك  لدى  للصرف  الصافية  الوضعية  الظروف، سجلت 
عجزا مببلغ 3,6 مليار درهم، وهي وضعية مماثلة تقريبا لتلك 

املسجلة في متم دجنبر 2021. 

الـنـقـديـة 3.1.3 األوضــاع 

تزايدت الكتلة النقدية م3 بنسبة 5,6% في الفصل األول 
سنة  من  الرابع  الفصل  من سنة 2022 بعد 6,5% في 
بنسبة  ألجل  الودائع  تراجع  التطور  هذا  ويعكس   .2021
انخفاض  تزايد  مع   ،%2,8 بواقع  ارتفاعها  بعد   %2,3
منو  وتباطؤ   %9 إلى  من %6  خاص  بشكل  األسر  ودائع 
املاليني من 52,1% إلى 9,3%. وفي نفس  الفاعلني  ودائع 
 %7,6 من  الطلب  حتت  الودائع  منو  وتيرة  تباطأت  الوقت، 
األسر من  ودائع  منو  تباطؤ  باألساس  يعكس  إلى 7,4%، مما 
 %27,6 من  املاليني  الفاعلني  وودائع   ،%5,3 إلى   %6,2
بالعمالت  الودائع  تزايدت  ذلك،  مع  وباملوازاة  إلى %12,4. 
األجنبية وسندات مؤسسات التوظيف اجلماعي في القيم 
التوالي،  بنسبة 12,4% و12,6% على  النقدية  املنقولة 
بعد 18,7% و23,9% في الفصل السابق. وعلى العكس 
من ذلك، تسارع منو العملة االئتمانية من 5,9% إلى %6,8.   

وحسب أهم املقابالت، يعكس تطور الكتلة النقدية شبه 
استقرار منو األصول االحتياطية الرسمية في 7,7% وتسارع 
إلى   %10,2 من  املركزية  اإلدارة  على  الصافية  الديون 

من 2,9% إلى %3,6. البنكي  19,8%، واالئتمان 

2.1.3 سعر الصرف

األورو  قيمة  خالل الفصل األول من سنة 2022، انخفضت 
مستوى  وعلى  األمريكي.  الدوالر  مقابل   %1,88 بنسبة 
 %1,47 بنسبة  الدرهم  قيمة  تراجعت  الوطنية،  السوق 
مقابل األورو وبواقع 3,32% إزاء الدوالر األمريكي. ومقارنة 
العملة  قيمة  ارتفعت  الصاعدة،  البلدان  أبرز  بعمالت 
الوطنية بنسبة 24,57% مقابل الليرة التركية، وانخفضت 
بواقع 4,01% مقابل اليوان الصيني. وفي ظل هذه الظروف، 
بالقيمة   %0,92 بنسبة  الفعلي  الصرف  سعر  انخفض 

اإلسمية و2,90% بالقيمة احلقيقية.

رسم بياني 4.3: تطور سعر صرف الدرهم

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

الدولي.  النقد  املغرب وصندوق  املصدر:حسابات بنك 

فقد  األجنبية،  بالعمالت  املنجزة  باملعامالت  يتعلق  وفيما 
تزايد متوسط حجم العمليات بالناجز التي تنجزها البنوك 
بنسبة   ،2022 سنة  من  األول  الفصل  خالل  الزبناء،  مع 
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رسم بياني 6.3: مساهمات املقابالت الرئيسية في تغير الكتلة النقدية، 
على أساس سنوي

رسم بياني 7.3: تغير االئتمان على أساس سنوي

وبشكل خاص، تزايدت القروض املوجهة للقطاع غير املالي 
السابق، نتيجة  الفصل  بنسبة 3,1% عوض 3,7% في 
لتباطؤ منو القروض املمنوحة لألسر، وتزايد انخفاض القروض 

املمنوحة للمقاوالت العمومية.

فقد  اخلاصة،  للمقاوالت  املمنوحة  القروض  وبخصوص 
ظلت مستقرة في 4,4%، خاصة مع ارتفاع قروض التجهيز 
الرابع  الفصل  بواقع 1,5% في  منوها  بنسبة 3,1% بعد 
اخلزينة من %9,1  من سنة 2021، وتباطؤ منو تسهيالت 

إلى %6,9. 

وفيما يتعلق بالقروض املمنوحة للمقاوالت العمومية، فقد 
الفصل  في   %5,5 بعد  بنسبة %10  تراجعا  سجلت 
التجهيز من %19  انخفاض قروض  تزايد  السابق، يشمل 
 %0,7 من  اخلزينة  تسهيالت  منو  وتسارع  إلى %23,6 

إلى %13,3. 

األفراد،  للمقاولني  املوجهة  بالقروض  يتعلق  وفيما 
انخفاض القروض العقارية  فتراجعت بنسبة 0,2%، مع 
اخلزينة من  تسهيالت  منو  بواقع 4,5% بعد 9%، وتباطؤ 

7,8% إلى %7,2. 

أما القروض املمنوحة لألفراد، فتراجع منوها من 5,2% إلى 
من  السكن  قروض  تباطؤ  التطور  هذا  ويشمل   ،%4,1
 %2,5 من  االستهالك  قروض  وتسارع   %4 إلى   %4,9

إلى %2,9. 

بالفصل  اخلاصة  املعطيات  النشاط، تشير  قطاع  وحسب 
املمنوحة  القروض  منو  تسارع  إلى   2022 سنة  من  األول 
لقطاع »الصناعات الغذائية والتبغ« من 9,8% إلى %20، 
وتلك املمنوحة لقطاع »الكهرباء والغاز واملاء« من %10,4 
وإصالح  »التجارة،  لقطاع  املوجهة  وتلك   ،%15,6 إلى 
املنزلية« من 7,9% إلى 10,6%. وعلى  واألدوات  السيارات 
املوجهة  التمويالت  منو  وتيرة  تباطأت  ذلك،  من  العكس 
و«الفنادق  واجللد«  واملالبس  النسيج  »صناعات  لـقطاعي 
إلى   %19,7 ومن   %9,4 إلى   %12,9 من  واملطاعم« 

التوالي.   13,2% على 

رسم بياني 8.3: مساهمة القطاعات املؤسساتية في تغير االئتمان على 
أساس سنوي

املصدر: بنك املغرب.

بنسبة %5،  تزايدت  األداء، فقد  املعلقة  الديون  وبخصوص 
وبقيت نسبتها إلى جاري الديون البنكية شبه مستقرة في 
غير  الشركات  األداء على  املعلقة  الديون  8,8%. وارتفعت 
األسر  على  املستحقة  بنسبة 6,7% وتلك  اخلاصة  املالية 
بواقع 3,2%، مع بلوغ نسبتها إلى جاري القروض البنكية 

11,9% و10% على التوالي.
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رسم بياني 9.3: تطور العرض والطلب )مؤشر االنتشار(

املصدر: بنك املغرب.

املالية  الشركات  طرف  من  املمنوحة  للقروض  وبالنسبة 
غير البنوك لفائدة القطاع غير املالي، فقد ارتفعت بنسبة 
السابق.  الفصل  الفصل األول بعد 3,1% في  1,7% في 
ويشمل هذا التطور باخلصوص تباطؤ منو القروض املمنوحة 
منو  وتسارع   %1 إلى  من %9,9  احلرة  البنوك  طرف  من 
من %3,7  التمويل  شركات  طرف  من  املمنوحة  القروض 

إلى %3,9. 

أبريل إلى منو  البيانات املتاحة واخلاصة بشهر  وتشير أحدث 
مما  سنوي،  أساس  على   %3,2 بنسبة  البنكي  االئتمان 
لباقي الشركات  املمنوحة  القروض  وتيرة منو  تباطؤ  يعكس 
غير  للقطاع  اخملصصة  القروض  إلى 3,2% وتسارع  املالية 

املالي إلى %3,2.

تراجعت  السائلة، فقد  التوظيفات  يتعلق مبجمعات  وفيما 
وتيرة منوها السنوي من 10,9% في الفصل الرابع من سنة 
 .2022 سنة  من  األول  الفصل  في   %7,2 إلى   2021
ويعكس هذا التطور تباطؤ منو سندات اخلزينة من 6,9% إلى 
التوظيف اجلماعي في األسهم  مؤسسات  وسندات   ،%6
وسندات   ،%38,7 إلى   %69,5 من  اخملتلفة  والسندات 
من  االقتراض  سندات  في  اجلماعي  التوظيف  مؤسسات 

5,1% إلى %1,8. 

رسم بياني 10.3: التطور السنوي للتوظيفات السائلة والودائع ألجل

األصول 2.3 أسعار 

1.2.3 األصول العقارية

أسعار  مؤشر  سجل   ،2022 سنة  من  األول  الفصل  في 
بنسبة 0,3%، يعكس  انخفاضا طفيفا  العقارية  األصول 
للعقارات  بالنسبة  و%0,3   %2,5 قدرها  انخفاضات 
اخملصصة لالستعمال املهني وبالنسبة للعقارات السكنية، 
مع  وباملوازاة  لألراضي.  بالنسبة  واستقرارا  التوالي،  على 
تسجيل  مع   %10,5 بنسبة  املعامالت  عدد  تراجع  ذلك، 
اخملصصة  للعقارات  بالنسبة   %13,5 نسبته  انخفاض 
و%9,8  لألراضي،  بالنسبة  و%11,2  املهني،  لالستعمال 

بالنسبة للعقارات السكنية.

والقنيطرة  مراكش  وباستثناء  املدن،  أهم  مستوى  وعلى 
 %2 بنسبة  األسعار  ارتفعت  حيث  واجلديدة  وأكادير 
املدن  جميع  التوالي، شهدت  و0,7% و0,7% و0,2% على 
تراوحت بني %0,4  الرئيسية انخفاضا في األسعار بنسب 
املعامالت،  عدد  وبخصوص  الرباط.  في  و%1,8  وجدة  في 
 %25 بنسبة  تزايدت  حيث  والقنيطرة  أكادير  وباستثناء 
تراوحت  انخفاضات  سجلت  فقد  التوالي،  على  و%2,6 

بني 1,3% في فاس و22,6% في الرباط. 
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رسم بياني 11.3: 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

مازي  مؤشر  سجل   ،2022 سنة  من  األول  الفصل  خالل 
انخفاض  باخلصوص  يعكس  ما   ،%4 بنسبة  سلبيا  أداء 
املؤشرات القطاعية لـ »البناء ومواد البناء« بنسبة %8,7، 
و»االتصاالت« بواقع 7,2%، و»البنوك« بنسبة 3,2%. وخالفا 
لذلك، ارتفعت مؤشرات قطاعي املعادن وشركات التوظيف 

العقاري بنسبة 14,7% و11,1% على التوالي.

رسم بياني 12.3: التطور اليومي ملؤشر مازي

املصدر: بورصة الدارالبيضاء.

رسم بياني 13.3: تطور املؤشرات القطاعية في الفصل األول من سنة 
)%( 2022

املصدر: بورصة الدارالبيضاء.

وبالنسبة حلجم املبادالت، فقد بلغ 10,6 مليار درهم مقابل 
السابق. وحسب األقسام، وصل  الفصل  في  مليار   26,9
السوق  في  رقم املعامالت إلى 9,5 مليار بعد 13,5 مليار 
مليار  املركزية لألسهم، وإلى 686,8 مليون مقابل 12,6 
رسملة  سجلت  السياق،  هذا  وفي  الكتل.  سوق  في 
البورصة انخفاضا فصليا بنسبة 3,3% لتصل إلى 667,8 

مليار درهم.

مازي  مؤشر  انخفاض  إلى  املتوفرة  املعطيات  أحدث  وتشير 
سلبيا  أداء  بذلك  مسجال  ماي،  شهر  في   %6,1 بنسبة 
سنويا قدره 7,6%. ويعزى التطور الشهري للمؤشر املرجعي 
باخلصوص إلى انخفاض املؤشرات القطاعية لـ »البناء ومواد 
بواقع 7%، و»البنوك«  البناء« بنسبة 8,6%، و»االتصاالت« 
بواقع 6,4%. وباملقابل، ارتفعت مؤشرات قطاعي »املعادن« 
و»الترفيه والفنادق« بنسبة 2,5% لكليهما. وفي ظل هذه 
الظروف، بلغ رقم املعامالت 2,9 مليار في شهر ماي ووصلت 
إلى 645 مليار، متراجعة بنسبة %6,6  البورصة  رسملة 

منذ بداية السنة.

الـسـيـادي الـديـن  2.2.2.3 سـوق 

بلغت إصدارات اخلزينة في السوق الداخلية 44,8 مليار درهم 
خالل الفصل األول من سنة 2022، أي بنمو فصلي نسبته 
املتوسطة  االستحقاقات  اإلصدارات  هذه  11,4%. وهمت 
األجل في حدود 70% واالستحقاقات الطويلة األجل بنسبة 
اخلزينة  إصدارات  وصلت   ،2022 ماي  شهر  وفي   .%27
أبريل 2022، وشملت  إلى 9,9 مليار، مقابل 3 ماليير في 
االستحقاقات القصيرة األجل بنسبة 75% واالستحقاقات 

املتوسطة األجل بالنسبة للباقي. 
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رسم بياني 14.3: تطور سندات اخلزينة

املصدر: بنك املغرب.

الـخـاص الدين  3.2.2.3 سـوق 

في سوق الدين اخلاص، تزايدت اإلصدارات بنسبة %30,2 
سنة  من  األول  الفصل  خالل  درهم  مليار   16,4 إلى 
مبلغ  البنوك 7,3 مليار، وهو  إصدارات  2022. وبلغت 
مماثل تقريبا ملبلغ اإلصدارات في الفصل السابق، ووصلت 
بعد 1,8  إلى 7,3 مليار  املالية  غير  املقاوالت  إصدارات 

مليار. 

وفي شهر أبريل 2022، تراجعت إصدارات الدين اخلاص إلى 
5 ماليير، وأخذا باالعتبار التسديدات، وصل مبلغها اجلاري 
بداية  منذ  نسبتها %2,8  بزيادة  أي  مليار،  إلى 257,5 

السنة.

رسم بياني 15.3: 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

في  االكتتابات  تراجعت  السنة،  من  األول  الفصل  خالل 
املنقولة  القيم  في  اجلماعي  التوظيف  مؤسسات  سندات 
بنسبة 10,5% إلى 270 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء 
بنسبة 13,3% إلى 262,4 مليار، أي بسحب صاف قدره 
نحو  اجته  فقد  باألداء،  يتعلق  وفيما  درهم.  مليون   7,6
السندات  وصناديق  األسهم  لصناديق  بالنسبة  االنخفاض 
شبه  وبقيت  التوالي،  على  و%2   %5,4 بنسبة  اخملتلفة 

مستقرة بالنسبة لباقي الفئات. 

طفيفا  انخفاضا  ماي2  بشهر  اخلاصة  املعطيات  وتظهر 
التوظيف اجلماعي في القيم  للرصيد الصافي ملؤسسات 
املنقولة منذ بداية السنة بنسبة 0,2% إلى 591,6 مليار 
درهم. ويعكس هذا التطور انخفاضا بواقع 7,9% بالنسبة 
األجل،  والطويلة  املتوسطة  االقتراض  سندات  لصناديق 
بنسبة  وارتفاعا  األسهم،  لصناديق  بالنسبة  و%5,6 
التعاقدية، و27% بالنسبة  للصناديق  32,8% بالنسبة 
و%7,1  األجل،  القصيرة  االقتراض  سندات  لصناديق 
النقدية، و0,5% بالنسبة ملؤسسات  بالنسبة للصناديق 

التوظيف اجلماعي في القيم املنقولة اخملتلفة.

2  معطيات محصورة بتاريخ 20 ماي.
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4. توجهات السياسة املالية
أفرز تنفيذ امليزانية برسم الشهور اخلمسة األولى من سنة 2022 عجزا مببلغ 14 مليار درهم، أي بانخفاض قدره 11 مليار باملقارنة مع 
نفس الفترة من سنة 2021. ويعزى هذا التطور باألساس إلى حتسن املوارد العادية بنسبة 25,5%، ما يعكس منو املداخيل اجلبائية 
بنسبة 19,8% واملداخيل غير اجلبائية بواقع 126,6%. وباملقابل، تزايدت النفقات العادية بنسبة 16,5%، ما يعكس أساسا ارتفاع 
تكاليف املقاصة بنسبة 117,9% ونفقات السلع واخلدمات بواقع 9,3%. وفي ظل هذه الظروف، أفرز الرصيد العادي عجزا مببلغ 2,1 
مليار، عوض -9,9 مليار في نهاية ماي 2021. ومن جانب آخر، تنامت نفقات االستثمار بواقع 16,7% لتصل إلى 32,8 مليار، لترتفع 
بذلك النفقات اإلجمالية إلى 166,3 مليار، متزايدة بنسبة 16,6%. ومن جهته، ارتفع رصيد احلسابات اخلاصة للخزينة إلى 20,9 

مليار، أي بزيادة مببلغ 7,9 مليار. 

وأخذا في االعتبار تقليص مخزون العمليات قيد اإلجناز مببلغ 9,7 مليار، بلغ عجز الصندوق 23,7 مليار مقابل 45,5 مليار سنة من قبل. 
ومتت تغطية هذه احلاجة والتدفق الصافي اخلارجي السلبي البالغ 921 مليون مبوارد داخلية مببلغ صاف قدره 24,6 مليار. وبذلك، يرجح 
أن يكون املبلغ اجلاري للدين العمومي املباشر قد تزايد بنسبة 1,5% مقارنة مبستواه في نهاية دجنبر 2021. وبخصوص ظروف متويل 

اخلزينة، فقد ارتفع متوسط أسعار الفائدة املرجحة في نهاية ماي 2022 مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2021.

العادية 1.4 املداخيل 

 ،2022 سنة  من  األولى  اخلمسة  الشهور  متم  مع 
سجلت املداخيل العادية ارتفاعا بنسبة 25,5% لتصل 
إلى 131,7 مليار، مما يعكس منو العائدات اجلبائية بنسبة 
19,8% إلى 117,5 مليار والعائدات غير اجلبائية بواقع 
اجلبائي  العائد  حتسن  126,6% إلى 12,5 مليار. وهم 
على  الضريبة  باستثناء  والرسوم  الضرائب  فئات  أبرز 
على  الداخلية  والضريبة  الداخلية  املضافة  القيمة 

االستهالك املفروضة على التبغ واملنتجات الطاقية.  

مليار   47,4 املباشرة  الضرائب  عائدات  بلغت  وبذلك، 
درهم، أي بزيادة بنسبة 32%، ارتباطا باألساس بارتفاع 
إلى   %67 بنسبة  الشركات  على  الضريبة  مداخيل 
قطاع  شركات  عن  باخلصوص  صادرة  مليار،   24,4
اإلسمنت. ويعزى  وقطاع  املالي  الفوسفاط، والقطاع 
مببلغ 3,6 مليار  األولية  الدفعة  تزايد  إلى  االرتفاع  هذا 
واملبلغ التكميلي للتسوية مبقدار 6,9 مليار. ومن جانب 
بنسبة  الدخل  على  الضريبة  مداخيل  تزايدت  آخر، 
اخلصوص  على  مدعومة  مليار،   22,1 إلى   %6,7
بارتفاع مداخيل الضريبة على األجور، وعمليات املراقبة 
اجلبائية، والضريبة على الدخل املفروضة على املهنيني 

وعلى أرباح تفويت القيم املنقولة.

ارتفاعا  املباشرة، فسجلت  غير  الضرائب  مداخيل  أما 
بنسبة 11,6% إلى 56,2 مليار، ما يعكس أساسا منو 
عائدات الضريبة على القيمة املضافة بنسبة %14,5 
على  الداخلية  الضريبة  ومداخيل  مليار،   44,4 إلى 
االستهالك بواقع 1,8% إلى 11,8 مليار. ويعزى تطور 
الداخلية  الضريبة  ارتفاع  إلى  أساسا  األخيرة  هذه 
على استهالك املواد باستثناء التبغ واملنتجات الطاقية 
بذلك  لتجلب  مليون،   882 إلى   %36,8 بنسبة 
التوالي،  على  مليار،  و6,4  مليار   4,5 مببلغ  عائدات 
إلى  سنة  من  و%0,4   %0,1 نسبته  بانخفاض  أي 
املضافة  القيمة  على  الضريبة  ارتفاع  ويعزى  أخرى. 
لنمو مداخيل الضريبة على القيمة املضافة املفروضة 
االستيراد بنسبة 30,1% إلى 31,4 مليار، فيما  على 
املضافة  القيمة  على  الضريبة  عائدات  تقلصت 
أساسا  مليار،   12,9 إلى   %11,3 بنسبة  الداخلية 
الضريبة  تسبيقات  من  مبالغ  تسديد  ارتفاع  بفعل 
إلى 5,9 مليار عوض 4,3 مليار  املضافة  القيمة  على 

مع متم  شهر ماي 2021.
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جدول 1.4: تطور المداخيل العادية )بماليير الدراهم(*

ينا ير - ماي     
2021

ينا ير - ماي     
2022

�ا لتغير 
بالنسبة 

املئوية

قانون
  املالية 
  2022

نسبة  االتنفيذ 
بالنسبة 

لقانون  املالية  
)%(

104,9131,725,5286,845,9املداخيل العادية

98,1117,519,8251,846,7املداخيل اجلبائية
الضرائب املباشرة

35,947,432,097,748,5 مبا فيها : 

14,624,467,051,447,5الضريبة على الشركات

20,722,16,743,051,3الضريبة على الدخل

50,356,211,6127,144,2الضرائب غير املباشرة
الضريبة على القيمة 

املضافة*
38,744,414,596,446,0

الرسوم الداخلية على 
11,611,81,830,838,3االستهالك

4,65,519,712,045,7الرسوم اجلمركية

7,28,516,714,956,7رسوم التسجيل والتنبر

5,512,5126,630,940,5املداخيل  غير اجلبائية
1,93,794,214,026,7االحتكار

3,68,8143,917,051,9مداخيل أخرى

مداخيل بعض احلسابات 
اخلصوصية  للخزينة

1,31,626,24,139,7

الترابية. إلى اجلماعات  يتم حتويلها  التي  القيمة املضافة  الضريبة على  *مبا فيها 30% من عائدات 
بنك  املضافة من طرف  القيمة  الضريبة على  اخلارجية(، إعادة معاجلة  املالية  و  اخلزينة  واملالية )مديرية  االقتصاد  املصادر: وزارة 

املغرب.

بنسبة  اجلمركية  الرسوم  عائدات  ومن جانبها، تزايدت 
واجبات  ارتفعت مداخيل  19,7% إلى 5,5 مليار، بينما 
التسجيل والتنبر بنسبة 16,7% إلى 8,5 مليار ارتباطا 
السنوية  اخلاصة  والضريبة  التسجيل  واجبات  بتنامي 

على السيارات.

رسم بياني 1.4: إجنازات املداخيل الرئيسية بالنسبة لتوقعات قانون املالية

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

أما العائدات غير اجلبائية، فبلغت 12,5 مليار، أي بزيادة 
بنهاية ماي 2021. ويعزى هذا  مببلغ 7 ماليير مقارنة 
ارتفاع عائدات »باقي املداخيل«  إلى  التحسن باألساس 
برسم  منها  مليار   5,2 مليار،   8,8 إلى  وصلت  التي 
عائدات الوزارات و380 مليون صادرة عن الهبات احملصلة 

من دول مجلس التعاون اخلليجي. أما بخصوص عائدات 
االحتكار واملساهمات، فقد بلغت 3,7 مليار عوض 1,9 
مليار في السنة السابقة، صادرة عن املكتب الشريف 
الوطنية  والوكالة  مليارين،  حدود  في  للفوسفاط 
للمحافظة العقارية واملسح العقاري واخلرائطية مببلغ 

مببلغ 356 مليون.  املغرب  وبنك  1,2 مليار 

الـنـفـقـات   2.4

اإلجمالية بنسبة 16,6% إلى 166,6  النفقات  تزايدت 
مليار درهم، مما يعكس منو النفقات العادية بنسبة %16,5 
 %16,7 بواقع  االستثمار  ونفقات  مليار   133,8 إلى 
إلى 32,8 مليار. وبلغت نفقات السلع واخلدمات 93,2 
مليار، متزايدة بنسبة 9,3% باملقارنة مع نهاية ماي من 
سنة 2021، نتيجة الرتفاع كتلة األجور بنسبة %5,7 
بنسبة  واخلدمات  السلع  باقي  ونفقات  إلى 62,1 مليار 
17,3% إلى 31,1 مليار. ويشمل تطور هذا البند األخير 
ارتفاع التحويالت لفائدة املؤسسات واملقاوالت العمومية 
بنسبة 20% إلى 16,2 مليار، ولفائدة احلسابات اخلاصة 
وبخصوص  مليار.   2,6 إلى  بنسبة %62,5  للخزينة 
باخلصوص  يعكس  تطورها  فإن  املستخدمني،  نفقات 
األجور  ومتأخرات   %1,4 بواقع  الهيكلي  املكون  ارتفاع 
بنسبة 75% إلى 3,9 مليار بالنسبة للجزء الذي تدفعه 

مديرية نفقات املستخدمني. 

جدول 2.4 :تنفيذ النفقات العمومية)بماليير الدراهم(*

ينا ير - ماي   
2021

ينا ير - ماي   
  2022 

�ا لتغير 
بالنسبة 

املئوية

قانون  املالية 
  2022

نسبة  التنفيذ 
بالنسبة لقانون 

املالية )%(

142,9166,616,6369,045,1نفقات  إجمالية

114,8133,816,5291,046,0نفقات  عادية

85,393,29,3217,043,0سلع وخدمات

58,862,15,7147,542,1املستخدمون 

26,531,117,369,444,8سلع وخدمات أخرى

10,310,73,628,137,9فوائد الدين

7,616,6117,917,097,7املقاصة

 التحويالت إلى
11,613,314,528,946,0اجلماعات الترابية

28,132,816,778,042,0االستثمار
الترابية. إلى اجلماعات  يتم حتويلها  التي  القيمة املضافة  الضريبة على  *مبا فيها 30% من عائدات 

املصادر: وزارة االقتصاد واملالية )مديرية اخلزينة و املالية اخلارجية(، وإعادة معاجلة الضريبة على القيمة املضافة، من طرف بنك 
املغرب
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رسم بياني 2.4: تنفيذ النفقات مقارنة بقانون املالية

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

ومن جانب آخر، ارتفعت التكاليف برسم فوائد الدين 
بنسبة 3,6% إلى 10,7 مليار، مع تزايد فوائد الدين 
وانخفاض  مليار،   9,5 إلى   %6,5 بنسبة  الداخلي 

فوائد الدين اخلارجي بواقع 15,6% إلى 1,1 مليار.

رسم بياني 3.4: بنية النفقات العادية

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

بنسبة  تزايدت  فقد  املقاصة،  لتكاليف  وبالنسبة 
ميثل نسبة إجناز  درهم، ما  117,9% إلى 16,6 مليار 
قدرها 97,7%. وهو ما يعزى باألساس الرتفاع متوسط 
سعر غاز البوتان بنسبة 69% إلى 879 دوالرا للطن، 
مقابل سعر فرضي قدره 450 دوالر في قانون املالية. 
مبلغ 9,8 مليار  التكاليف، خصص  هذه  ضمن  ومن 
لدعم غاز البوتان، و3,3 مليار لدعم القمح املستورد 
النقل  قطاع  ملهنيي  اخملصص  للدعم  مليار  و1,1 

ملواجهة ارتفاع أسعار املنتجات الطاقية. 

بزيادة  أي  مليار،  إلى 32,8  االستثمار  نفقات  وارتفعت 
أخذا   ،2021 ماي  بنهاية  مقارنة   %16,7 نسبتها 
إلى  مليار   14,3 مببلغ  حتويال  اخلصوص  على  باالعتبار 
متم  في  مليار  مقابل 12  للخزينة،  اخلاصة  احلسابات 
النفقات  هذه  إجناز  نسبة  وبلغت  ماي 2021.  شهر 
في  الواردة  التوقعات  مع  تتماشى  نسبة  وهي   ،%42

قانون املالية. 

رسم بياني 4.4: نفقات االستثمار إلى متم ماي

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

اخلزينة ومتويل  3.4 العجز 

أخذا في االعتبار تطور املداخيل والنفقات وكذلك ارتفاع 
وضعية  سجلت  للخزينة،  اخلاصة  احلسابات  رصيد 
درهم، مقابل 25  إلى 14 مليار  العجز  تراجع  اخلزينة 
آخر، قلصت  جانب  ماي 2021. ومن  نهاية  في  مليار 
 9,7 مببلغ  اإلجناز  قيد  العمليات  من  مخزونها  اخلزينة 
مليار   45,5 من  الصندوق  عجز  بذلك  لينتقل  مليار، 
سنة 2022.   من  ماي  شهر  متم  مع  إلى 23,7 مليار 

رسم بياني 5.4: رصيد امليزانية إلى متم ماي 

املصدر: بيانات وزارة االقتصاد واملالية )مديرية اخلزينة واملالية اخلارجية(.
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ومتت تغطية احلاجيات التمويلية للخزينة والتدفق الصافي 
اخلارجي السلبي البالغ 921 مليون درهم بواسطة موارد 
داخلية مببلغ صاف قدره 24,6 مليار. وبلغت السحوبات 
اخلارجية اإلجمالية 3,5 مليار، 1,8 مليار منها صادرة عن 

البنك اإلفريقي للتنمية و1,1 مليار عن البنك الدولي.  

جدول 3.4: تمويل العجز )بماليير الدراهم(

ينا ير- ماي       
2021

ينا ير- ماي             
2022

قانون  املالية 
2022

4,2-2,1-9,9-الرصيد العادي

 رصيد احلسابات اخلصوصية
13,020,94,5للخزينة

49,6-3,3-14,7-الرصيد األولي

77,6-14,0-25,0-رصيد امليزانية

9,7-20,6-تغير متأخرات األداء

77,6-23,7-45,5-احلاجة إلى التمويل

41,824,652,0التمويل الداخلي

0,920,7-3,7التمويل اخلارجي

 عائدات تفويت مساهمات
0,00,05,0الدولة

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

اللجوء إلى سوق  الداخلي، هم  بالتمويل  وفيما يتعلق 
املزايدات مبلغا صافيا قدره 12,7 مليار، مقابل 21,7 
الصافية  االكتتابات  وهمت  قبل.  من  سنة  مليار 
والسندات  مليار،  مببلغ 10,4  سنتني  ألجل  السندات 
ألجل  حدود 4,3 مليار. والسندات  في  ألجل 5 سنوات 
13 أسبوعا مببلغ 1,5 مليار والسندات ألجل 30 سنة 
مببلغ 622 مليون. وباملوازاة مع ذلك، همت التسديدات 
باخلصوص السندات ألجل 52 أسبوعا مببلغ صاف قدره 
3,9 مليار، والسندات ألجل 15 سنة، مببلغ 357 مليون، 

والسندات ألجل 10 سنوات مببلغ 228 مليون.
رسم بياني 6.4: رصيد امليزانية والتمويل إلى متم ماي* 

الداخلي. التمويل  وإنقطاعها٫ ضمن مصادر  إدراج مذاخيل اخلوصصة٫ التي تتسم مبحدوديتها  *مت 
املصدر: بيانات وزارة االقتصاد واملالية )مديرية اخلزينة واملالية اخلارجية(.

وبخصوص ظروف متويل اخلزينة في سوق املزايدات، تشير 
أحدث املعطيات اخلاصة بشهر ماي إلى ارتفاع متوسط 
أسعار الفائدة املرجحة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 
مبقدار  املرجحة  الفائدة  أسعار  ارتفعت  فقد   .2021
للسندات  بالنسبة   %2,16 إلى  أساس  نقطة   21
 %1,85 إلى  أساس  نقطة  و16  سنوات،   5 ألجل 
أساس  نقطة  و13  سنتني،  ألجل  للسندات  بالنسبة 

إلى 1,57% بالنسبة للسندات ألجل 26 أسبوعا. 

 جدول 4.4: تطور مديونية الخزينة )بماليير الدراهم(

20172018201920202021
إلى نهاية 

ماي 

 *2022

153,2148,0161,6199,7203,8202,9الدين اخلارجي للخزينة

0,5-3,49,223,62,0-7,3التغير بالنسبة املئوية

539,1574,6585,7632,9681,5695,7الدين الداخلي للخزينة 

4,86,61,98,17,72,1التغير بالنسبة املئوية

692,3722,6747,3832,6885,3898,5املبلغ اجلاري للدين املباشر

5,34,43,411,46,31,5التغير بالنسبة املئوية
* بالنسبة للدين إلى متم ماي 2022، يتم تقديره على أساس تدفقات التمويالت الصافية التي تنشأ عنها ديون.

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

وبالنسبة للدين العمومي املباشر، فيرجح أنه تزايد بنسبة 
متم شهر ماي 2021 باملقارنة مع مستواه  مع   %1,5
املسجل في نهاية دجنبر 2021، مع منو مكونه الداخلي 

بنسبة %0,5.   اخلارجي  مكونه  بواقع 2,1% وتراجع 

رسم بياني 7.4: مديونية اخلزينة

املصادر:  بيانات وزارة االقتصاد واملالية )مديرية اخلزينة واملالية اخلارجية( وتقديرات بنك املغرب.
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النمو،  ويعزى هذا  سنة 2021.  بنسبة %7,9  قويا  منوا  الوطني  االقتصاد  سجل  بعد انكماش بلغ 7,2% سنة 2020، 
باإلضافة إلى التأثير األساس، إلى التقدم احملرز على مستوى حملة التلقيح، واإلبقاء على التحفيزات النقدية واملالية، فضال 

عن الظروف املناخية اجليدة التي اتسم بها املوسم الفالحي 2021/2020. 

وفي الفصل األول من سنة 2022، ونتيجة للظروف املناخية غير املواتية التي ميزت املوسم الفالحي احلالي، يرجح أن تكون 
القيمة املضافة الفالحية قد انخفضت بنسبة 15% في املتوسط. وبالنسبة لألنشطة غير الفالحية، يرتقب أن تكون 
وتيرتها قد تباطأت إلى 3,9% في ظل محيط خارجي صعب ارتباطا على اخلصوص بالنزاع الروسي األوكراني وتداعياته على 
سالسل اإلنتاج والتوريد العاملية وعلى أسعار السلع األساسية. وفي ظل هذه الظروف، من املرجح أن يكون النمو قد سجل 

تباطؤا إلى 1% في املتوسط. 

وفي سوق الشغل. اتسمت األوضاع خالل الفصل األول من سنة 2022 بفقدان 58 ألف منصب شغل، بعد فقدان 202 ألف 
منصب سنة من قبل، مع انخفاض بلغ 183 ألف منصب شغل في قطاع الفالحة وإحداث 127 ألف منصب في األنشطة 
غير الفالحية، ثلثاها في قطاع اخلدمات. وأخذا باالعتبار خروج 126 ألف شخص من سوق الشغل، تراجعت نسبة النشاط 
بواقع نقطة واحدة إلى 44,5%، وانخفضت نسبة البطالة من 12,5% إلى 12,1% بشكل إجمالي، ومن 17,1% إلى 

16,3% في املدن، ومن 5,3% إلى 5,1% في البوادي. 

5. الطلب والعرض وسوق الشغل

الداخلي 1.5 الطلب 

1.1.5 االستهالك 

خالل سنة 2021، تزايد االستهالك النهائي لألسر بنسبة 
وبذلك   .2020 سنة   %5,6 بواقع  تقلصه  بعد   %8,2
من  بدال  مئوية  نقطة   4,8 النمو  في  مساهمته  بلغت 

مساهمة سلبية بواقع 3,3 نقطة.

تكون  أن  املرجح  سنة 2022، من  من  األول  النصف  وفي 
يشير  وتيرة استهالك األسر قد تباطأت بنسبة 1% كما 
خالل  تقاس  التي  املؤشرات  من  العديد  تطور  ذلك  إلى 
السنة. وبالفعل، فقد تراجع مؤشر ثقة األسر في الفصل 
بدء  منذ  له  مستوى  أدنى  وهو  نقطة،   53,7 إلى  األول 
إجناز االستقصاء سنة 2008، وتباطأ منو حتويالت املغاربة 
نهاية  في   %5,3 إلى  من %46,5  اخلارج  في  املقيمني 
انخفضت  قد  الفالحية  املداخيل  تكون  أن  ويرجح  أبريل، 
بواقع  االستهالك  قروض  حتسنت  لذلك،  وخالفا  أيضا. 

بنسبة %1,3.  تراجعها  2,3% مقابل 

العمومية، فإن  لإلدارات  النهائي  باالستهالك  يتعلق  وفيما 
اإلجنازات برسم سنة 2021 تظهر منوا بنسبة 5,6% بعد 
لتنتقل   ،2020 سنة  املسجل  بواقع %0,5  االنخفاض 
مساهمته في النمو من 0,1- نقطة إلى 1,1 نقطة مئوية.

االستهالك  وتيرة  وفي النصف األول من سنة 2022، تزايدت 
على  ارتباطا   %4,8 بنسبة  العمومية  لإلدارات  النهائي 
متم  مع   %6,5 بواقع  التسيير  نفقات  بارتفاع  اخلصوص 

شهر أبريل. 

رسم بياني 1.5: نفقات االستهالك )التغير بالنسبة املئوية(

املصادر: املندوبية السامية للتخطيط وتوقعات بنك املغرب.

2.1.5 االستثمار

بنسبة  قويا  ارتفاعا   2021 سنة  خالل  االستثمار  سجل 
قبل،  من  سنة   %11,9 بواقع  تراجعه  بعد   %13,3
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النمو 3,8+ نقطة مئوية بعد  لتبلغ بذلك مساهمته في 
مساهمة سلبية بلغت 3,6 نقطة. 

وتظهر املؤشرات املتوفرة تزايد االستثمار بنسبة 4,9% في 
اخلصوص  على  يعكس  سنة 2022، مما  من  األول  النصف 
ارتفاع واردات سلع التجهيز، في نهاية أبريل، بنسبة %14,4 
قروض  بنسبة 8,6%. وباملثل، تزايدت  اخلزينة  واستثمارات 
أبريل. باملقابل، انخفضت  السكن بنسبة 3,2% مع متم 
تشير  أخرى،  جهة  ومن   .%2,9 بنسبة  التجهيز  قروض 
نتائج استقصاء الظرفية الذي أجنزه بنك املغرب في القطاع 
املقاوالت  أن 57% من  إلى  األول  الفصل  برسم  الصناعي 
املستجوبة تعتبر مناخ األعمال »عاديا«، فيما تعتبره %36 

منها »غير مالئم«.

الـخـارجـي 2.5 الـطـلـب 

واخلدمات  السلع  صادرات  حجم  ارتفع   ،2021 سنة  في 
تراجعها  عوض  بنسبة %11,8  والواردات  بنسبة %8,7، 
بواقع 15% و11,9% على التوالي. وفي ظل هذه األوضاع، 
أفرزت الصادرات الصافية مساهمة سلبية في النمو مبقدار 

مئوية بعد 0,1- نقطة. 1,8- نقطة 

قد  الصادرات  تكون  أن  احملتمل  من  التوقعات،  حيث  ومن 
ارتفعت بنسبة 5,8% في النصف األول من سنة 2022، 
ومشتقاته  الفوسفاط  صادرات  منو  وتيرة  لتسارع  نتيجة 
أن  املقابل، يرجح  السيارات. وفي  وتيرة منو مبيعات  وتباطؤ 
تكون الواردات قد سجلت منوا بنسبة 8,9% نتيجة ارتفاع 

واردات املنتجات الطاقية.
إطــار 1.5: احلسابات الوطنية: تغيير السنة األساس من 2007 إلى 2014 

للحسابات  األولى  البيانات  للتخطيط  السامية  املندوبية  نشرت 

من  اجلديدة 2014 بدال  األساس  سنة  باعتماد  اجملمعة  الوطنية 

جملمعات  مراجعة  إلى  األساس  السنة  تغيير  أدى  وقد   .2007
الداخلي  الناجت  ارتفع  ولنموها. وبالفعل، فقد  الوطنية  احملاسبة 

اإلجمالي من حيث القيمة مببلغ 81,4 مليار درهم في املتوسط ما 

بني سنتي 2014 و2019.

الطلب  عناصر  من  كل  على  اجلديدة  األساس  السنة  اعتماد  وأثر 

والعرض. وبذلك انخفض حجم القطاع األولي في الناجت اإلجمالي 

الداخلي، في املتوسط خالل الفترة 2020-2014، من 12,1% إلى 

الثانوي في الناجت الداخلي اإلجمالي من  القطاع  10,9%، وحجم 
انتقل حجم القطاع الثالث من %50,5  26% إلى 25,6%، بينما 

إلى %53,3.

ومتت مراجعة النمو من حيث احلجم، في املتوسط، ما بني 2015 

تسجيل  مئوية، مع  مبقدار 0,1 نقطة  االنخفاض  و2020، نحو 

تغييرات هامة خالل سنوات 2016 و2017 و2020.

وبالنسبة للقيمة املضافة الفالحية، أسفرت عمليات إعادة التقييم عن بلوغ متوسط النمو 1,4% ما بني سنتي 2015 و2020 )سنة األساس 

تعديله نحو االنخفاض مبقدار  مت  الفالحي، فقد  غير  اإلجمالي  الداخلي  بالناجت  بتعلق  األساس 2007(. وفيما  2014( مقابل 0,5% )سنة 
إلى 1,5% )السنة األساس 2014(. ليصل  مئوية  0,2 نقطة 

وفيما يتصل بالطلب، شهدت نسب منو مكوناته تعديالت متباينة في املتوسط خالل نفس الفترة. حيث متت مراجعة النمو نحو االنخفاض مبا 

قدره 0,7 نقطة مئوية بالنسبة لنفقات االستهالك النهائي لألسر و0,1 نقطة بالنسبة لإلدارات العمومية، بينما مت تعديله نحو االرتفاع مبا 

قدره 2,1 نقطة بالنسبة للتكوين اإلجمالي للرأسمال الثابت.

جدول إ 1.1.5: الناتج الداخلي اإلجمالي بالقيمة
الدراهم( )مبليارات 

2014201520162017201820192020

فرق 
متوسط

الناجت الداخلي 
اإلجمالي2007

925,49881013,210631108,51152,81089,5

الناجت الداخلي 
1001,51078,11094,21148,91195,21239,81152,4اإلجمالي2014

76,190,28185,886,88762,981,4الفارق
املصدر: املندوبية السامية للتخطيط.

جدول إ 2.1.5 : النمو االقتصادي )%(
201520162017201820192020

الناجت الداخلي اإلجمالي 
20144,30,55,13,12,9-7,2

الناجت الداخلي اإلجمالي 
20074,51,14,23,12,6-6,3

الفرق في النسبة املئوية من 
0,9-0,60,90,00,3-0,2-النقاط

املصدر: املندوبية السامية للتخطيط.
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اإلجمـالي 3.5 الـعــرض 

ارتفاعا  اإلجمالي  الداخلي  الناجت  خالل سنة 2021، سجل 
قويا بنسبة 7,9%، نتيجة لنمو القيمة املضافة الفالحية 
والقيمة  اجليد  الفالحي  املوسم  بفضل   %17,8 بنسبة 

املضافة لألنشطة غير الفالحية بواقع %6,6.

تكون  أن  املرجح  سنة 2022، من  من  األول  النصف  وفي 
في   %1 بنسبة  تباطأت  قد  االقتصادي  النشاط  وتيرة 
الفالحية قد  القيمة املضافة  أن تكون  املتوسط. ويرتقب 
املتواضع،  الفالحي  املوسم  تقلصت بواقع 15%، بسبب 
قنطار  مليون   32 قدره  حبوب  محصول  حتقيق  مع 
غير  لألنشطة  الفالحة. وبالنسبة  وزارة  تقديرات  حسب 
الفالحية، يرجح أن تكون قد واصلت ارتفاعها، لكن بوتيرة 

أقل تصل إلى %3,9.

�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.

قيمته  تكون  أن  يُتوقع  الثانوي،  بالقطاع  يتعلق  وفيما 
في  إلى %1,3  لتصل  واضح  بشكل  تباطأت  قد  املضافة 
قويا  تباطؤا  التطور  هذا  يعكس  أن  ويرجح  املتوسط. 
 %3,9 وإلى  التحويلية  الصناعات  قطاع  في   %3 إلى 
أن  يرجح  ذلك،  عن  وفضال  واملاء«.  قطاع »الكهرباء  في 
الصناعة  قطاع  بنسبة 9% في  تراجع  قد  النشاط  يكون 

االستخراجية، وبواقع 0,4% في قطاع البناء. 

القيمة  منو  يكون  أن  الثالث، يُرجح  القطاع  مستوى  وعلى 
املضافة قد سجل تباطؤا نسبيا إلى 5,7% في املتوسط. 
انتعاشا  باخلصوص  التطور  هذا  يعكس  أن  ويرتقب 

باجلملة  و«التجارة  واملطاعم«  »الفنادق  لقطاعات  جزئيا 
وبالتقسيط« و »النقل والتخزين«.

اإلنتاجية والطاقات  الشغل  4.5 سوق 

1.4.5 النشاط والشغل

من  األول  الفصل  بني  ما  الشغل  سوق  في  األوضاع  متيزت 
عدد  سنة 2022 بتراجع  من  الفترة  سنة 2021 ونفس 
فوق  فما  السكان النشيطني البالغة أعمارهم 15 سنة 
إلى حوالي 12,2 مليون شخص، مع  بنسبة 1% ليصل 
تسجيل تراجع نسبته 3,4% في القرى وتزايد بواقع %0,5 

في املدن.

سن  البالغني  األشخاص  عدد  ارتفاع  االعتبار  في  وأخذا 
العمل بنسبة 1,4%، تراجعت نسبة النشاط من %45,5 
إلى 44,5% إجماال، ومن 51,1% إلى 49,3% في املناطق 

القروية ومن 42,6% إلى 41,9% في الوسط احلضري. 

ألف   58 فقدان  الوطني  االقتصاد  سجل  ذلك،  ومبوازاة 
منصب شغل، بعد خسارة 202 ألف منصب سنة من قبل، 
بواقع  املشتغلني  النشيطني  السكان  عدد  بذلك  ليتقلص 
انخفاض  شخص. وهم  حوالي 10,7 مليون  0,5% إلى 
قدره  مبا  الفالحة  قطاع  حصري  بشكل  الشغل  مناصب 
منصب. وفي باقي القطاعات، بلغ االرتفاع 85  ألف   183
ألف منصب في قطاع اخلدمات، و29 ألفا في قطاع البناء 
واالشغال العمومية، و13 ألفا في قطاع الصناعة مبا فيها 

الصناعة التقليدية.

الناقص والتشغيل  2.4.5 البطالة 

العمل  عن  العاطلني  النشيطني  السكان  عدد  انخفض 
شخص،  مليون   1,5 حوالي  إلى  ليصل  بنسبة %4,4 
على   %12,1 إلى   %12,5 من  البطالة  نسبة  وتراجعت 
ومن  املدن  الصعيد الوطني، ومن 17,1% إلى 16,3% في 
للشباب املتراوحة  البوادي. وبالنسبة  5,3% إلى 5,1% في 
أعمارهم ما بني 15 و24 سنة بشكل خاص، تزايدت نسبة 
إلى 33,4% إجماال، ومبقدار  قدره 0,9 نقطة  مبا  البطالة 
2,1 نقطة إلى 47,7% في املدن. ومبوازاة ذلك، ظلت نسبة 
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هذا  ويشمل   ،%9,2 في  مستقرة  الناقص1  التشغيل 
التطور انخفاضا من8,9% إلى 8,3% في الوسط احلضري 

القروية.  املناطق  ومن 9,6% إلى 10,6% في 

واألجــور  3.4.5 اإلنـتـاجـيـة 

في القطاعات غير الفالحية، من املرجح أن تكون اإلنتاجية 
إلى  املضافة  القيمة  بنسبة  تقاس  للعمل، التي  الظاهرة 
الفصل  في  ارتفاعا  سجلت  املشغلني، قد  األشخاص  عدد 
بواقع  تقلصها  سنة 2022 بنسبة 2,4% بعد  من  األول 
أن  السابقة. ويرجح  السنة  من  الفترة  نفس  1,9% خالل 
يعكس هذا التطور ارتفاع أعداد األشخاص املشغلني بواقع 

1,7%، والقيمة املضافة بنسبة %4,1. 

حسابه  يتم  الذي  األجور،  متوسط  تزايد  آخر،  جانب  ومن 
االجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق  بيانات  أساس  على 
من خالل حساب نسبة كتلة األجور إلى عدد املستخدمني، 
من  األول  الفصل  خالل  اإلسمية  بالقيمة  بنسبة %1,8 
السنة  من  الفترة  نفس  في   %3,5 بعد  سنة 2022، 
بنسبة  احلقيقية،  بالقيمة  انخفض،  بينما  السابقة، 

بواقع %3,3. ارتفاعه  2,1% مقابل 

�رسم بياني 3.5: مؤشر متوسط األجور في القطاع اخلاص 
املئوية( بالنسبة  )التغير على أساس سنوي 

املصادر: الصندوق الوطني للضمان االجتماعي وحسابات بنك املغرب.

1  يقصد بالساكنة التي توجد في وضعية التشغيل الناقص األشخاص الذين 
لكنهم  ساعة   48 من  أقل  المرجعي  األسبوع  خالل  :أ(  العمل  لهم  سبق 
من  أكثر  أو ب(   ذلك؛  على  وموافقون  تكميلية  ساعات  للعمل  مستعدون 
السقف المحدد ويبحثون عن عمل آخر أو مستعدون لتغيير العمل ألنه ال 

يتالءم مع تكوينهم أو مؤهالتهم أو لضعف مستوى األجر المقترح. 

الفصل  خالل  بقي  فقد  لألجور،  األدنى  للحد  وبالنسبة 
بالقيمة  األول من سنة 2022 مستقرا في 14,81 درهم 
االستهالك  أسعار  مؤشر  ارتفاع  باالعتبار  اإلسمية. وأخذا 
تراجع  قد  لألجور  األدنى  احلد  يكون  أن  بنسبة 4%، يرجح 

بنسبة 3,8% بالقيمة احلقيقية.

رسم بياني 4.5: احلد األدنى لألجور للساعة بالقيمة اإلسمية
 واحلقيقية )بالدرهم(

 املصادر: وزارة الشغل و اإلدماج املهني وحسابات بنك املغرب.

قد  الناجت  فجوة  تكون  أن  يرتقب  الظروف،  هذه  ظل  وفي 
سنة  من  األول  النصف  خالل  سلبي  مستوى  في  بقيت 

.2022

رسم بياني 5.5: فجوة الناجت اإلجمالي )بالنسبة املئوية(

املصدر: تقديرات بنك املغرب.
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جدول 1.5: المؤشرات الرئيسية لسوق الشغل
ف1 2022 ف1 2021 

44,5 45,5 املئوية( معدل النشاط )بالنسبة 

41,9 42,6 الوسط احلضري
49,3 51,1 الوسط القروي
12,1 12,5 املئوية( نسبة البطالة )بالنسبة 

33,4 32,5 الشباب البالغون ما بني 15 و24 سنة

16,3 17,1 الوسط احلضري
47,7 45,6 الشباب البالغون ما بني 15 و24 سنة
5,1 5,3      الوسط القروي
-58 -202 مناصب الشغل احملدثة )باآلالف(
90 56 الوسط احلضري
-148 -258 الوسط القروي

القطاعات
-183 -231 - الفالحة

13 -48 - الصناعة مبا فيها الصناعة التقليدية

29 39      - البناء واألشغال
85 42 - اخلدمات

2,4 -1,9 اإلنتاجية الظاهرة للعمل غير الفالحي
املئوية( بالنسبة  )التغير 

1,8 3,5 االسمي مؤشر متوسط األجور

املئوية( بالنسبة  2,1-)التغير  3,3 احلقيقي
املصادر: املندوبية السامية للتخطيط، الصندوق الوطني للضمان االجتماعي وحسابات بنك املغرب.
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تطور التضخم في الفترة األخيرة

ظلت اضطرابات سالسل اإلنتاج واإلمداد العاملية واألسعار املرتفعة للسلع األساسية، والتي زاد من حدتها النزاع الروسي 
األوكراني واملوجة اجلديدة من اإلصابات بوباء كوفيد19- في الصني، تؤثر بشدة على التضخم العاملي. وبذلك، وبفعل تأثير 
التقرير حول السياسة النقدية لشهر مارس املاضي، سجل  الواردة في  التوقعات  هذه الضغوط اخلارجية، وانسجاما مع 
مؤشر أسعار االستهالك ارتفاعا بلغ متوسطه 4% في الفصل األول من سنة 2022. وتزايدت هذه الوتيرة بشكل ملموس 
في شهر أبريل، حيث بلغ التضخم 5,9%، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر 1995. ويعزى هذا التسارع في معظمه إلى 
تزايد مكونه األساسي الذي وصل إلى 5,5% عوض 4,4% في الفصل األول من سنة 2022، وإلى الوتيرة السريعة لنمو 
أسعار احملروقات وزيوت التشحيم، وبدرجة أقل، إلى ارتفاع أسعار املنتجات الغذائية املتقلبة األثمنة. وعلى العكس من ذلك، 

تراجعت األسعار املقننة ارتباطا بانخفاض أسعار النقل الطرقي للمسافرين. 

وفي الفصل الثاني من سنة 2022، من املرجح أن يتواصل ارتفاع التضخم ليصل إلى 5,7%. وبسبب الشكوك القوية 
املرتقب  بالتسارع  املنحى مدعوما  هذا  سيكون  األوكراني،  الروسي  النزاع  بتطور  اخلصوص  على  واملرتبطة  به،  التي حتيط 
التضخم لدى  ارتفاع  الغذائية واستمرار  املنتجات  املنتظر ألسعار  االرتفاع  للتضخم األساسي إلى 5,6% مما قد يعكس 
أبرز شركائنا التجاريني. وسيكون هذا التوجه مدفوعا أيضا مبساهمة أكبر ألسعار احملروقات وزيوت التشحيم ارتباطا بتوجه 

أسعار املنتجات النفطية نحو االرتفاع. 

6. تطور التضخم في الفترة األخيرة

التضخم 1.6 تطور 

إلى  أبريل، ليصل  التضخم بشكل ملموس في شهر  تسارع 
شهر أكتوبر 1995، وذلك  منذ  له  مستوى  أعلى  5,9%، وهو 
بعد أن بلغ 4% في املتوسط خالل الفصل األول من السنة. 
وزيوت  احملروقات  أسعار  ارتفاع  مساهمة  تزايد  إلى  وإضافة 
االستهالك  التطور ألسعار  هذا  تزايدت حدة  التشحيم، فقد 
انتقل من  الذي  األساسي  للتضخم  امللموس  االرتفاع  بسبب 
أسعار  بارتفاع  حصري  بشكل  مدعوما  إلى %5,5،   %4,4
التطور  هذا  حدة  من  زاد  مكونه التجاري، خاصة الغذائي. ومما 
املتقلبة األثمنة بسبب  الغذائية  املنتجات  ارتفاع أسعار  أيضا 
صدمات العرض لكن أيضا صدمات الطلب خالل الفترة التي 
سبقت شهر رمضان والفترة التي تلته. وخالفا لذلك، تراجعت 
األسعار املقننة بنسبة 0,2%، مما يعكس باألساس االنخفاضات 

السابقة ألسعار النقل الطرقي للمسافرين.

املنتجات املستثناة من التضخم األساسي 1.1.6 أسعار 

شهر  خالل  املتزايد  الطلب  عن  الناجمة  الضغوط  بسبب 
رمضان، وعن تراجع إنتاج بعض الفواكه واخلضر بفعل نقص 
الليل1،  خالل  احلرارة  درجات  وانخفاض  املطرية  التساقطات 
اإلنتاج2، سجلت  تكلفة  ارتفاع  أخرى، وعن  أسباب  بني  من 

 1  تؤدي إلى تباطؤ اإلنتاج في الزراعات المغطاة على الخصوص. 

 2 ارتباطا على الخصوص بارتفاع أسعار األسمدة. 

شهريا  ارتفاعا  األثمنة  املتقلبة  الغذائية  املنتجات  أسعار 
»الفواكه  أسعار  بتزايد  مدفوعة  أبريل،  في   %6 بنسبة 
بواقع  الطرية«  و«األسماك   ،%22,8 بنسبة  الطرية« 
أساس  وعلى   .%3,5 بنسبة  الطرية«  و«اخلضر   ،%10,3
بنسبة 9,6% عوض %5,7  األسعار  هذه  سنوي، ارتفعت 
في املتوسط خالل الفصل السابق. ونتيجة لذلك، واصلت 
هذه األسعار مساهمتها اإليجابية في التضخم، في حدود 
1,2 نقطة مئوية في أبريل مقابل 0,7 نقطة في املتوسط 

خالل الشهور الثالثة األولى من السنة.

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

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

بالنسبة املئوية

على أساس 
شهري

على أساس 
سنوي 

فبراير

2021

مارس

2021

أبريل

2021

فبراير

2021

مارس

2021

أبريل

2021

0,61,81,83,65,35,9التضخم

0,610,16,02,912,89,6املنتجات الغذائية املتقلبة األسعار

0,2-0,2-0,1-0,10,0-0,4-املواد املقننة

5,78,013,222,028,646,9احملروقات وزيوت التشحيم

0,60,60,94,44,85,5التضخم األساسي

1,41,21,87,28,29,9املنتجات الغذائية	

0,00,51,63,23,74,7األلبسة واألحذية

السكن واملاء والغاز والكهرباء ومحروقات 
أخرى1

0,20,20,02,52,32,3

األثاث واألدوات املنزلية والصيانة العادية 
للمنزل

0,40,40,33,13,33,4

0,10,20,61,91,82,1الصحة1

0,10,33,33,03,2-0,7النقل2 

0,10,00,10,00,00,1اإلتصاالت	

0,10,00,12,82,62,6الترفيه والثقافة1

0,00,00,01,31,31,3التعليم	

0,21,21,21,0-0,20,0-مطاعم وفنادق	
0,20,20,34,64,44,2مواد وخدمات أخرى1

املقننة  1باستثناء املنتجات 
املقننة املواد  و  التشحيم  وزيوت  2 باستثناء احملروقات 

املصادر: املندوبية السامية للتخطيط وحسابات بنك املغرب. 

دون  بقيت  فقد  املقننة،  املنتجات  أسعار  وبخصوص 
أبريل، حيث عوضت مراجعة  آخر في  إلى  تغيير من شهر 
أسعار »املنتجات الدوائية« نحو االنخفاض بنسبة %0,3 
النفايات  وأسعار »جمع  الطبية«  أسعار »اخلدمات  ارتفاع 
من  الشهر  نفس  في  مستواها  مع  وباملقارنة  املنزلية«. 
في   %0,2 بنسبة  املقننة  األسعار  تدنت  سنة 2021، 
التراكمي بنسبة  االنخفاض  لتأثير  باألساس  نتيجة  أبريل 
شهري  في  للمسافرين«  الطرقي  4,2% ألسعار »النقل 
األسعار  املاضيني. وإجماال، تبقى مساهمة  ومارس  فبراير 
املقننة ضعيفة في شهر أبريل كما كان الشأن في الفصل 

األول من سنة 2022.

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

املصادر: املندوبية السامية للتخطيط وحسابات بنك املغرب.

التشحيم  وزيوت  احملروقات  أسعار  سجلت  جانبها،  ومن 
ارتفاع  أكبر  أبريل، وهو  بنسبة 13,2% في  ارتفاعا شهريا 
من  بالرغم  وذلك  لألسعار،  الكلي  التحرير  منذ  يسجل 
الشهر.  نفس  بواقع 8,5% خالل  البرنت  أسعار  انخفاض 
مرتبطا  البنزين  مبحطات  األسعار  ارتفاع  يكون  أن  ويرجح 
على  للتكرير3  اإلجمالي  الهامش  بارتفاع  جزئي  بشكل 
أقل،  وبدرجة  البحري،  النقل  وتكاليف  الدولي  الصعيد 
بنسبة  الدوالر  مقابل  الوطنية  العملة  قيمة  بانخفاض 
سنوي،  أساس  وأبريل 2022. وعلى  مارس  بني  0,9% ما 
 %47 بنسبة  التشحيم  وزيوت  احملروقات  أسعار  ارتفعت 
السنة،  من  األول  الفصل  خالل  املتوسط  عوض 23% في 
لتساهم بذلك في التضخم في حدود 1,2 نقطة مئوية في 

أبريل بدال من 0,6 نقطة في الفصل األول.

رسم بياني 3.6: تطور األسعار الدولية للبرنت ومؤشر أسعار احملروقات 
وزيوت التشحيم )2017=100(

املصادر:املندوبية السامية للتخطيط وحسابات بنك املغرب.

3  على �سبيل املثال، تزايد هذا الهام�ش الذي ميثل الفرق بني تقييم �سلة متثل املنتجات النفطية 
املكررة يف �سوق روتردام وت�سعري الربنت من 12،25 دوالرا للربميل يف مار�ش اإىل 22،47 

دوالرا للربميل يف اأبريل، اأي بزيادة ن�سبتها  83،4% و926% مقارنة مبتو�سطه امل�سجل يف 

.2021
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تطور التضخم في الفترة األخيرة

2.1.6 التضخم األساسي

في سياق املنحى التصاعدي الذي بدأ منذ نهاية سنة 2020، 
التضخم األساسي بشكل ملموس من 4,4% في  تسارع 
املتوسط خالل الشهور الثالثة األولى من سنة 2022 إلى 

أبريل. 5,5% في 

وتيرة  تزايد  باخلصوص  األساسي  التضخم  تطور  ويعكس 
منو مكونه الغذائي من 7,2% إلى 9,9%، في سياق يتسم 
بتواصل ارتفاع أسعار املواد الغذائية على الصعيد العاملي. 
عوض   %15,4 بواقع  األسعار  ارتفعت  خاص،  وبشكل 
احلبوب«،  من  املصنوعة  »للمنتجات  بالنسبة   %12,2
احملولة«،  غير  »للحبوب  بالنسبة   %19,9 عوض  و30,9 
لتساهم  »للزيوت«،  بالنسبة   %15 من  بدال  و%20,4 
منو  حوالي 69% في  مئوية، أو  مجتمعة مبقدار 1,9 نقطة 
أسعار املنتجات الغذائية املدرجة في التضخم األساسي ما 

بني الفصل األول من السنة وشهر أبريل. 

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

املغرب. السامية للتخطيط وحسابات بنك   املصادر: املندوبية 

 %4,7 بواقع  األسعار  تزايدت  الغذائية،  املواد  وباستثناء 
عوض  و%3,4  واألحذية«  بالنسبة »للمالبس  بعد %3,4 
اليومية  والصيانة  التنظيف  ومواد  »لألثاث  بالنسبة   %3

للمنزل«.

جدول 2.6:  تطور مؤشرات أسعار السلع القابلة للتداول وغير القابلة للتداول

بالنسبة املئوية
على أساس سنوي على أساس شهري 

فبراير

2021

مارس

2021

أبريل

2021

فبراير

2021

مارس

2021

أبريل

2021

1,10,91,36,06,77,9السلع القابلة للتداول

0,10,20,32,42,42,5السلع غير القابلة للتداول

0,60,60,94,44,85,5التضخم األساسي

املصادر: املندوبية السامية للتخطيط وحسابات بنك املغرب.

إلى سلع  األساسي  التضخم  تقسيم سلة مؤشر  ويشير 
األساسي  املنحى  تسارع  أن  إلى  جتارية  غير  وأخرى  جتارية 
السلع  أسعار  تسارع  حصري  بشكل  يعكس  للتضخم 
املرتبط   ،%7,9 إلى  األول  الفصل  في   %6 من  التجارية 
بدوره بارتفاع التضخم املستورد، خاصة مع تزايد التضخم 
التجاري  األورو، الشريك  منطقة  من 6,1% إلى 7,5% في 

الرئيسي للمغرب. 

وباملقابل، بقيت وتيرة منو أسعار السلع غير التجارية شبه 
املستوى  يعكس  مما   ،%2,4 عوض  في %2,5  مستقرة 

املعتدل للضغوط التضخمية داخلية املصدر. 

رسم بياني 5.6: مساهمة السلع القابلة للتداول وغير القابلة للتداول في 
التضخم األساسي )بالنقاط املئوية(

املصادر: املندوبية السامية للتخطيط وحسابات بنك املغرب.

القصير املدى  على  التضخم  2.6 آفاق 

التضخمية  الضغوط  تنامي  باستمرار  يتسم  سياق  في 
بشكل  التضخم  يتسارع  أن  املرجح  من  املصدر،  خارجية 
سنة  من  الثاني  الفصل  في   %5,7 إلى  ليصل  واضح 

السابق. الفصل  من 4% في  2022 بدال 
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ويرتقب أن يكون تطوره هذا ناجما في معظمه عن تطور 
عوض   %5,6 يبلغ  أن  يرجح  الذي  األساسي  التضخم 
املواد الغذائية املدرجة  أسعار  ارتفاع  يعكس  4,4%، مما 
العاملية، خاصة  ألسعارها  املرتقب  بالتطور  ارتباطا  فيه 
قرار  بعد  عليه  الضغوط  تزايدت  الذي  القمح  أسعار 
منتصف  من  ابتداء  القمح  من  صادراتها  تعليق  الهند 
أن  املرجح  ماي 2022 )انظر اإلطار 1.6(. وبالفعل، من 
يسجل مؤشر أسعار املنتجات الغذائية ملنظمة الزراعة 
الفصل  خالل  نسبته %16,9  فصليا  ارتفاعا  واألغذية 

الثاني من سنة 2022. 

وزيوت  احملروقات  أسعار  تتزايد  أن  املنوال، يتوقع  نفس  وعلى 
السابق،  الفصل  بنسبة 49% بعد 23% في  التشحيم 
العاملية  األسعار  ارتفاع  في  املرتقب  باالستمرار  ارتباطا 

للبرنت.  

ومن جهة أخرى، وأخذا في االعتبار البيانات اليومية لألسعار 
على مستوى أسواق اجلملة، ينتظر أن تتزايد أسعار املنتجات 
 ،%5,7 عوض   %7,5 بنسبة  األثمنة  املتقلبة  الغذائية 
قي  املنتجات  من  األصناف  بعض  أسعار  ببقاء  مدفوعة 

مستويات مرتفعة نسبيا.  

وعلى العكس من ذلك، يرجح أن تؤدي مراجعة أسعار بعض 
السلطات  قررته  الذي  االنخفاض،  نحو  الدوائية  املنتجات 
املقننة  األسعار  تراجع  من 21 أبريل 20224، إلى  انطالقا 

بنسبة 0,1% على أساس سنوي. 

للعموم  البيع  أسعار  بمراجعة  القاضي  االجتماعية  والحماية  الصحة  قرار وزير     4
في  المنشور  المغرب،  في  المسوقة  الحيوية  والمماثلة  والجنيسة  األصلية  لألدوية 

الجريدة الرسمية عدد 7084.

رسم بياني 6.6: النسب املتوقعة للتضخم على املدى القصير والنسبة 
املسجلة

ترتبط فوارق التوقع التي لوحظت بلن الفصل األول عام 2018 والفصل األول من عام 2020 جزئيا باإلصالح الذي أدخلته املندوبية 

 CPI100=2006 قاعدة  استبدال  اآلن  يتم  وبالتالي،  املستهلك.  أسعار  مؤشر  على   ،2020 مايو  في  للتخطيط،  السامية 

حول  التقرير  في   )  100 =  2017( االستهالك،  ألسعار  جديد  مؤشر  1.6:»إصدار  اإلطار  أنظر   .CPI بقاعدة2017=100 

السياسة النقدية لشهر يونيو 2020  «  

املصادر: بنك املغرب.

التضخم 3.6 توقعات 

تشير نتائج استقصاء الظرفية في القطاع الصناعي الذي 
أجنزه بنك املغرب، اخلاصة بشهر أبريل 2022، إلى أن %63 
التضخم  ارتفاع  يتوقعون  املستجوبني  املصانع  أرباب  من 
بقاء  خالل األشهر الثالثة املقبلة، فيما يتوقع 35% منهم 
بلغ  وبذلك،  انخفاضه.  منهم  و%2  مستقرا  التضخم 

رصيد الرأي 62% مقابل 52% في شهر مارس.

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

املصدر: االستقصاء الشهري للظرفية لبنك املغرب.
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إطــار 1.6 : ارتفاع األسعار العاملية للقمح

عرفت األسعار العاملية للقمح ارتفاعات كبيرة ابتداء من النصف الثاني من سنة 2021. وسبق ألسعار القمح األمريكي 
باخلصوص أن راكمت ارتفاعا بواقع 28,7% خالل النصف الثاني من سنة 2021. ويعزى هذا التطور إلى تضافر عدة عوامل، 
السيما : )1( الطلب العاملي القوي الناجم عن االنتعاش االقتصادي الذي شهدته عدة مناطق من العالم؛ )2( تراجع إنتاج 
بعض  عودة  مع  العاملية  املبادالت  على  كوفيد19  جائحة  عن  املترتبة  اآلثار   )3( كندا؛  وخاصة  املصدرة  البلدان  بعض 
الشرق  في  املستوردة  الدول  بعض  بها  قامت  التي  الشراء املكثفة  حمائية؛ )4( عمليات  إجراءات  اعتماد  إلى  البلدان 
األوسط وشمال إفريقيا، وكذلك بلدان جنوب شرق آسيا، ومن بينها على اخلصوص الصني1؛ )5( ارتفاع أسعار املنتجات 

الطاقية، )6( املضاربة في األسواق ألجل. 

رسم بياني إ. 2.1.6: الدول املصدرة للقمح الرئيسية (مباليني األطنان) رسم بياني إ.1.1.6: سعر القمح األمريكي (الدوالر/الطن املتري)

املصدر: تقرير األسواق والتجارة العاملية » World Markets and Trade «. ماي 2022. الواليات املتحدة. وزارة الفالحة. املصدر: البنك الدولي

وفي سنة 2022، وبعد شبه استقرار أسعار القمح خالل الشهرين األولني، ارتفعت هذه األسعار بشكل سريع مع اندالع 
املثال، كان سعر  النزاع بني روسيا وأوكرانيا، لكون هذين البلدين ميثالن ما يقارب 30% من الصادرات العاملية2. وعلى سبيل 
املتوسط  في  املتري3  للطن  إلى 495,3 دوالر  ليصل  وأبريل  فبراير  بني  بنسبة 30,7% ما  ارتفع  قد  األمريكي  القمح 
اإلنتاج  أخرى، يقدر  جهة  سنة 2019. ومن  في  املسجل  املتوسط  بنسبة 145,6% من  أعلى  أبريل، أي  شهر  خالل 
العاملي خالل املوسم 2021/2022 في 776,6 مليون طن4، ما يعني بقاءه مستقرا باملقارنة مع السنة السابقة. وبذلك، 
يتوقع انخفاض اإلنتاج في أوكرانيا، التي تراجعت فيها احملاصيل بنسبة الثلث مقارنة مع السنة السابقة، وكذلك الشأن 
بالنسبة ألستراليا والهند بسبب موجات احلر التي أضرت باحملاصيل. كذلك، تتوقع الصني التي تعتبر ثاني منتج عاملي 
لهذه احلبوب5، انخفاضا طفيفا في احملصول. إال أنه من املرتقب أن يتزايد اإلنتاج، من سنة إلى أخرى، في كل من كندا، مع 
حتسن الظروف املناخية، وفي الواليات املتحدة بفضل انتعاش إنتاج قمح فصل الربيع بعد سنة اتسمت باجلفاف، وفي 

روسيا وتركيا.
 USDA- Foreign Agricultural Service Grain : World Markets and Trade. May 2022  1

 The importance of Ukraine and the Russian Federation for global agricultural markets and the risks associated with the current  2
.conflict. FAO information Note. 25 mars 2002

0،984 طن. 3  تتم ت�سعرية القمح االأمريكي بالدوالر االأمريكي للطن املرتي الذي يعادل 
.2022 6 ماي  4 جريدة منظمة االأغذية والزراعة حول العر�ش والطلب املتعلقني باحلبوب، 

10 االأخرية ح�سب بيانات وزارة الفالحة االأمريكية. 5 يف املتو�سط خالل ال�سنوات 
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وقد تزايدت الضغوط على أسعار القمح مؤخرا بسبب قرار الهند القاضي مبنع تصدير هذه املادة ابتداء من 14 ماي اجلاري، 
وهو القرار الهادف إلى ضمان أمنها الغذائي أوال واحلد من االرتفاع املتسارع لألسعار الداخلية لالستهالك نتيجة لتراجع 
إنتاجها. وبالفعل، بالرغم من كون الهند ثالث منتج للقمح في العالم، فإنها تبقى فاعال ثانويا فيما يتعلق بالتصدير، 
حيث متثل أقل من %4 من الصادرات اإلجمالية لهذه املادة. إال أن هذه احلصة ارتفعت بشكل كبير خالل الشهور األخيرة، 
الهند  قرار  تسبب  مما أثار نوعا من التفاؤل بخصوص إمكانية تقليص العجز الذي تسببت فيه احلرب في أوكرانيا6. وبذلك 

تعليق صادراتها في حدوث ارتباك نسبي على مستوى السوق. 

وباملقارنة مع توقعات البنك الدولي الصادرة في شهر أبريل، والتي ال تشمل تأثير هذا القرار األخير، يتوقع أن يبلغ متوسط 
سعر القمح األمريكي في السوق اآلجلة 460,6 دوالر للطن املتري عوض 450 دوالر للطن املتري التي كان تتوقعها هذه 
املؤسسة. ومن املرجح أن يتزايد الفارق في سنة 2023، إذ ينتظر أن تصل األسعار إلى 463,7 دوالر للطن املتري بدال من 

الدولي.    البنك  يتوقعها  كان  التي  املتري  للطن  380 دوالر 

السنوات 10 األخيرة(7.  املتوسط خالل  القمح )في  الوطنية من  احلاجيات  احمللي 45% من  اإلنتاج  املغرب، يغطي  وفي 
القمح 25,1 مليون  من  الوطني  اإلنتاج  يتجاوز  أال  اجلاري، يرجح  الفالحي  املوسم  طبعت  التي  اجلفاف  موجة  وبسبب 
قنطار حسب التقدير األولي لوزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات. فمعظم الواردات املغربية 
من القمح، أي ما ميثل نسبة 70,4% خالل الفترة 2010-2021، صادرة عن ثالث دول هي فرنسا وكندا وأوكرانيا. وتهم 

حوالي ثالثة أرباع هذه الواردات القمح اللني.

 

رسم بياني إ. 4.1.6: توزيع الواردات حسب نوع املنتوج 
(2021-2010)

رسم بياني إ. 3.1.6: بنية واردات املغرب من القمح حسب الدول 
(2021-2010)

املصدر: مكتب الصرف.

.2022 اأبريل  The impact of the war in Ukraine on commodity markets، Commodity markets outlook، البنك الدويل،   6-

-7 ح�سب معطيات املكتب الوطني املهني للحبوب والقطاين.
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وبخصوص القمح اللني، ومن أجل تعويض االرتفاع غير املسبوق ألسعاره واإلبقاء على األسعار الوطنية للدقيق واخلبز دون 
تغيير، اتخذت احلكومة إجراءين أساسني:

• تعليق الرسوم اجلمركية على واردات القمح الصلب واللني، منذ 01 نونبر 2021،

• منح تعويضات إضافية لفائدة املستوردين: تقرر وضع نظام لفائدة الفاعلني االقتصاديني، يقضي باستيفاء رسم استيراد 
الدولة تعويضا جزافيا لفائدة املستوردين في حال  اللني ما بني 01 نونبر 2021 و30 أبريل 2022. حيث تؤدي  القمح 
املمتدة من  بالفترة  الدعم خاصة  احملددة لهذا  الدورية  أن كانت  للقنطار. وبعد  بامليناء 270 درهما  التكلفة  فاق سعر 
01 نونبر 2021 إلى 30 أبريل 2022، مت نشر تعديلني لهذه الدورية في شهري مارس وأبريل بهدف متديد العمل بها إلى 

غاية 31 يونيو، ثم إلى غاية 31 دجنبر 2022 على التوالي.

أما بالنسبة للقمح الصلب، فإن مصادر تزود املغرب من هذه املادة أكثر متركزا، حيث توفر كندا أزيد من 85% من وارداتنا 
من هذه املادة. ويستعمل القسط األكبر من هذه الواردات في إنتاج السميد واملعجنات الغذائية والكسكس. وخالفا 

للقمح اللني، فإن األسعار الوطنية للقمح الصلب محررة وتخضع لتقلبات األسواق العاملية.  

نسبة 7%، 6,4% منها مخصصة  على  ومشتقاتها  احلبوب  املغربية، تستحوذ  األسرة  استهالك  نفقات  بنية  وضمن 
املنتجات مبقدار 0,9  النوعان من  احملولة«. وقد ساهم هذان  غير  و0,6% »للحبوب  احلبوب«  املصنوعة من  »للمنتجات 

نقطة مئوية في تسارع التضخم ما بني يناير وأبريل 2022.

رسم بياني إ. 6.1.6: مؤشرات األسعار (2017=100) رسم بياني إ. 5.1.6: مساهمة أسعار املنتجات املصنعة من احلبوب وأسعار 
احلبوب غير احملولة في التضخم (بالنسبة املئوية)

املصدر: املندوبية السامية للتخطيط والبنك الدولي. املصدر: بيانات املندوبية السامية للتخطيط وحسابات بنك املغرب.
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ومن جهة أخرى، تشير نتائج استقصاء توقعات التضخم 
سنة  من  الثاني  الفصل  برسم  املغرب  بنك  أجراه  الذي 
أن اخلبراء املاليني يتوقعون تسارع التضخم  2022، إلى 
إلى 3,6% في املتوسط خالل الفصول الثمانية املقبلة، 
الفصل  في  متوقعة  كانت  التي   %2,3 نسبة  مقابل 
السابق. وعلى مدى أبعد، يتوقع هؤالء أن يبلغ التضخم 
في   %1,9 عوض  املقبلة،   12 الفصول  خالل   %2,3

الفصل املاضي.

رسم بياني 8.6: توقعات خبراء القطاع املالي بشأن التضخم 

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

الفصول  خالل  التضخم  تطور  أن  املستجوبون  ويرى 
األسعار  تطورات  باألساس  ستحدده  املقبلة  الثمانية 
وأسعار  النفط،  باستثناء  األساسية  للسلع  العاملية 
الوقود في محطات البنزين، ونسبة التضخم لدى البلدان 

الشريكة. 

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

املصدر: االستقصاء الفصلي حول توقعات التضخم لبنك املغرب.

اإلنـتـاج5 4.6 أسـعـار 

التحويلية  بالصناعات  اخلاصة  اإلنتاج  أسعار  ارتفاع  تزايد 
باستثناء التكرير الذي متت مالحظته منذ الفصل الثاني من 
سنة 2021، في شهر أبريل ليصل إلى 15% بعد %14,2 
في املتوسط خالل الشهور الثالثة األولى من سنة 2022. 

من  اإلنتاج  أسعار  تسارع  أساسا  الدينامية  هذه  وتعكس 
أقل، تسارع  فرع »املعادن«، وبدرجة  23% إلى 41,7% في 
»للصناعات  بالنسبة   %14,2 إلى  من %12,2  األسعار 
لفرع »حتويل  الغذائية«، ومن 5,6% إلى 14,5% بالنسبة 
اخلشب وصنع منتجات من اخلشب«. وخالفا لذلك، تباطأت 
وتيرة منو أسعار اإلنتاج اخلاصة بفرع »الصناعة الكيماوية« 

من 52% إلى %46,1. 

رسم بياني 10.6:  تطور املؤشرات الرئيسية ألسعار اإلنتاج 
الصناعي)على أساس سنوي(

الأ�سعار  جديد  موؤ�رش  بن�رش   2021 فرباير   26 بتاريخ  للتخطيط  ال�سامية  املندوبية  قامت   5
االإنتاج، مع اعتماد �سنة 2018 كاأ�سا�ش، عو�ش �سنة 2010 بالن�سبة للموؤ�رش ال�سابق.
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 ملخص

النزاع  التوترات اجليوسياسية، وخاصة  تأجج  العاملي بقدر كبير، السيما بسبب  اآلفاق االقتصادية على الصعيد  تدهورت 
الروسي األوكراني. فقد أدى هذا النزاع إلى حدوث موجة صدمات على مستوى األسعار العاملية للسلع األساسية، مما ساهم 
�في تزايد الضغوط التضخمية. وفي هذا السياق، اضطرت العديد من البنوك املركزية إلى رفع أسعار فائدتها الرئيسية
و/أو خفض مشترياتها من األصول. وسيكون حجم هذه التأثيرات الناجمة عن هذا النزاع رهينا بتطوره، وبتداعيات العقوبات 

املفروضة حاليا واإلجراءات اإلضافية احملتملة. 

ففي الواليات املتحدة، من املرجح أن يتباطأ النمو من 5,7% إلى 2,4% في 2022، ثم إلى 1,9% في 2023، ارتباطا على 
اخلصوص بتشديد األوضاع النقدية. وفي منطقة األورو، بعد أن بلغ النمو 5,4% سنة 2021، يرتقب أن يتباطأ إلى %2,6 
في 2022 ثم إلى 1,2% سنة 2023. وفي الصني، يرجح أن يؤثر تباطؤ الطلب العاملي على النمو الذي ينتظر أن يتراجع 
إلى 4,7% في 2022 بعد 8,1% في 2021. إال أنه يرتقب أن يتسارع إلى 5,8% سنة 2023، إذ ينتظر أال يكون للقيود 
املفروضة على احلركة سوى تأثير مؤقت على االقتصاد. وباملقابل، يتوقع أن تشهد روسيا انكماشا خالل هذه السنة، حيث 
تشير توقعات شبكة منوذج التوقعات العاملية إلى تقلص الناجت الداخلي اإلجمالي بنسبة 10,6% ثم بواقع 7,8% سنة 

.2023

بتراجع  يتسم  صعب  جيوسياسي  سياق  في  األساسية  السلع  أسعار  ارتفاع  تواصل  األساسية،  السلع  سوق  وفي 
في  املتوسط  في  للبرميل  دوالر   107 إلى  البرنت  سعر  يرتفع  أن  يرتقب  وبذلك  التوريد.  في  صعوبات  ووجود  العرض 
أن  االجتاه، يرجح  إلى 93,9 دوالر في سنة 2023. وفي نفس  يتراجع  أن  سنة 2022 بعد 70,4 دوالر في 2021، قبل 
 ،2023 سنة  وفي   .2022 في  للطن  دوالر   271,4 إلى  املتوسط  في  ليصل  التصاعدي  منحاه  الفحم  سعر  يواصل 
أسعار  مؤشر  يرتفع  أن  يرتقب  الغذائية،  باملنتجات  يتعلق  وفيما  دوالر.   191,9 ليبلغ  السعر  هذا  ينخفض  أن  ينتظر 
والزراعة بنسبة 34,3% في املتوسط سنة 2022 قبل أن ينخفض بواقع %9,2  الغذائية ملنظمة األغذية  املنتجات 
في 2023، ما يعكس األوضاع في منطقة البحر األسود، وموجة اجلفاف التي تشهدها أمريكا اجلنوبية وموجة احلرارة 

الهند مؤخرا. اجتاحت  التي 

وفي هذا السياق الذي يتسم بضغوط تضخمية قوية، اجتهت البنوك املركزية نحو تشديد سياساتها النقدية. وبشكل 
خاص، رفع االحتياطي الفدرالي، خالل اجتماعه املنعقد يومي 14 و15 يونيو، النطاق املستهدف لسعر الفائدة على األموال 
الفدرالية إلى ]1,5%-1,75%[، وهو أكبر ارتفاع منذ سنة 1994. وأشار أيضا إلى أنه سيواصل تقليص موجوداته من 

سندات اخلزينة والسندات املدعومة بديون رهنية بالوتيرة املعلن عنها في ماي. 

ومن جانبه، أعلن البنك املركزي األوروبي عن اعتزامه إقرار زيادة أولى مبقدار 25 نقطة أساس خالل اجتماعه لشهر يوليوز، 
متوقعا رفع أسعار الفائدة الرئيسية مجددا في شهر شتنبر. وسيكون تعديل السياسة النقدية رهينا بتحيني توقعات 
التضخم على املدى املتوسط وسيعكس تطورات هذه التوقعات. وباملوازاة مع ذلك، قرر مجلس البنك املركزي األوروبي وضع 

حد للمشتريات الصافية برسم برنامجه لشراء األصول ابتداء من فاحت يوليوز 2022. 

7.اآلفاق على املدى املتوسط 
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وعلى الصعيد الوطني، يرتقب أن تشهد سنة 2022 ارتفاع املبادالت اخلارجية للسلع، وانتعاش مداخيل األسفار وتراجعا 
الناجت  طفيفا لتحويالت املغاربة املقيمني في اخلارج. كما ينتظر أن يبلغ عجز احلساب اجلاري مع نهاية السنة 4,9% من 
الداخلي اإلجمالي، بعد 2,3% سنة 2021. وفي سنة 2023، من املرجح أن تتباطأ مبادالت السلع، فيما يرتقب أن تتعزز 
مداخيل األسفار، ليصل بذلك عجز احلساب اجلاري إلى 3,8% من الناجت الداخلي اإلجمالي. أما عائدات االستثمارات األجنبية 
املباشرة، فيرجح أن تناهز 3% من الناجت الداخلي اإلجمالي في أفق التوقع. وأخذا باالعتبار بشكل خاص فرضيتي حتصيل 
هبات مببلغ 2,2 مليار درهم في سنة 2022 و2 مليار سنة 2023، وإجناز اخلزينة القتراضات مرتقبة في السوق اخلارجية، 
يتوقع أن تبلغ األصول االحتياطية الرسمية 342,5 مليار مع متم سنة 2022 و346,4 مليار في نهاية سنة 2023، أي ما 

يعادل تغطية أكثر من 6 أشهر من واردات السلع واخلدمات.

وعلى صعيد املالية العمومية، بعد أن بلغ عجز امليزانية 5,9% في 2021، يرتقب أن يصل إلى 6,3% من الناجت الداخلي 
اإلجمالي سنة 2022، أي نفس النسبة التي كانت متوقعة في شهر مارس. وتأخذ هذه النتيجة باالعتبار ارتفاع تكاليف 
وكذلك  اللني  القمح  دعم  وتزايد  الصرف،  وبأسعار  البوتان  غاز  بأسعار  املرتبطة  اجلديدة  الفرضيات  تأثير  بسبب  املقاصة 
اإلجنازات املالية حتى متم أبريل 2022. وفي سنة 2023، يتوقع أن ينخفض العجز إلى 5,6% من الناجت الداخلي اإلجمالي، 
نتيجة باألساس لتحسن املداخيل الضريبية، بالرغم من تزايد نفقات السلع واخلدمات ارتباطا بتأثير اتفاق احلوار االجتماعي.
ومن املرجح أن تبقى األوضاع النقدية تيسيرية، وأن يبلغ منو القروض املمنوحة للقطاع غير املالي 4% في املتوسط سنتي 
2022 و2023. ومن جانب آخر، واعتبارا ملستوى التضخم الداخلي الذي يبقى أدنى من ذلك املسجل لدى البلدان الشريكة 

واملنافسة، يرتقب أن ينخفض سعر الصرف الفعلي احلقيقي في أفق التوقع.

يتباطأ من 7,9% إلى 1% خالل هذه السنة،  أن  املرجح  وبعد االرتفاع الواضح للنمو بنسبة 7,9% سنة 2021، من 
ما يعكس انخفاض القيمة املضافة الفالحية بنسبة 15% أخذا في االعتبار محصول حبوب قدره 32 مليون قنطار، 
إلى %4،  النمو  أن يتسارع  الفالحية بنسبة 3,8%. وفي سنة 2023، يرتقب  املضافة لألنشطة غير  القيمة  وارتفاع 
حتقيق  إلى  العودة  فرضية  مع  الفالحية،  املضافة  القيمة  على   %12,9 بنسبة  األساس  التأثير  باألساس  يعكس  ما 
إنتاج حبوب متوسط. بينما يرتقب أن تتباطأ وتيرة األنشطة غير الفالحية إلى 2,8% في سياق يتميز باعتدال الطلب 
على  حتسنه  الداخلي  مكونه  يواصل  أن  يرجح   ،2021 سنة  سجله  الذي  التحسن  وبعد  للطلب،  وبالنسبة  اخلارجي. 
تأثير  بسبب   2022 سنة  في  سلبية  النمو  في  الصافية  الصادرات  مساهمة  تكون  أن  ينتظر  فيما  املتوسط،  املدى 
للدينامية  املرتقب  باالستمرار  مدعومة   2023 سنة  إيجابية  مساهمتها  تصبح  أن  قبل  للواردات،  املرتقب  االرتفاع 

للصادرات.  اإليجابية 

ويتواصل تزايد الضغوط التضخمية، أساسا بسبب العوامل اخلارجية، وحتديدا ارتفاع أسعار الطاقة واملنتجات الغذائية. 
وفي هذا السياق، يرجح أن يتسارع التضخم من 1,4% في 2021 إلى 5,3% سنة 2022، مدفوعا على اخلصوص بارتفاع 
األثمنة. وفي سنة  املتقلبة  الغذائية  واملنتجات  التشحيم  وزيوت  احملروقات  أقل، بارتفاع أسعار  مكونه األساسي، وبدرجة 

2023، يرتقب أن يبلغ التضخم 2% إجماال و2,5% بالنسبة ملكونه األساسي. 
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األسـاسـيـة الـفـرضـيـات   1.7

تدهور التوقعات بشأن االقتصاد العاملي

يواصل استمرار النزاع الروسي األوكراني، وتضييق األوضاع النقدية، وكذلك السياسة املتشددة ملكافحة وباء كوفيد في 
الصني، التأثير على النمو العاملي. إذ يرجح أن يتباطأ النمو من 6,1% سنة 2021 إلى2,9% في 2022 ثم إلى 2,6% سنة 
إلى 1,9% سنة  إلى 2,4% في 2022، ثم  يتراجع  أن  النمو 5,7%، يرتقب  بلغ  أن  املتحدة، وبعد  الواليات  2023. وفي 
إلى %1,2  أن يتباطأ النمو من 5,4% في 2021 إلى 2,6% في 2022 ثم  املتوقع  األورو، فمن  منطقة  في  2023. أما 

في 2023.  

وفيما يتعلق بأبرز البلدان الصاعدة، والسيما الصني، تؤثر القيود الصحية الصارمة وتباطؤ الطلب العاملي على النمو الذي 
إلى 5,8% في سنة 2023 بفعل تأثير  يتسارع  أن  يتوقع  أنه  يرجح أن يبلغ 4,7% في 2022 بعد 8,1% سنة 2021. غير 
رفع القيود على التنقل. ومن جهتها، يتوقع أن تشهد روسيا انكماشا، مع تقلص ناجتها الداخلي اإلجمالي بنسبة %10,6 

في 2022 و7,8% في 2023، ما يعكس تأثير العقوبات املفروضة عليها.

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

املصدر: منوذج التوقعات العاملية، ماي 2022.

تزايد حدة ارتفاع أسعار السلع األساسية 

تواصل ارتفاع أسعار السلع األساسية في سياق جيوسياسي صعب جدا يتسم بانخفاض العرض. ويتوقع أن حتافظ أسعار 
الروسية.  النفط  ناقالت  املفروضة على  والعقوبات  أوكرانيا  النزاع في  التصاعدي بسبب  الطاقية على منحاها  املنتجات 
فبعد أن بلغ سعر البرنت 70,4 دوالر للبرميل في املتوسط سنة 2021، تشير التوقعات إلى ارتفاع هذا السعر إلى 107 
دوالر للبرميل في املتوسط سنة 2022، قبل أن يتراجع إلى 93,9 دوالر سنة 2023. أما بالنسبة للفحم، فيرتقب أن يواصل 
سعره منحاه التصاعدي ليصل في املتوسط إلى 271,4 دوالر للطن سنة 2022 بسبب احلظر الذي فرضه االحتاد األوروبي 

على الصادرات القادمة من روسيا. وفي سنة 2023، ينتظر أن ينخفض هذا السعر ليصل إلى 191,9 دوالر. 

في  بقاء األسعار  احتمال  إلى  أبريل  شهر  في  الصادرة  الدولي  البنك  توقعات  ومشتقاته، تشير  الفوسفاط  وبخصوص 
مستويات مرتفعة سنة 2022 بسبب صعوبات اإلمداد من الصني وروسيا. وقد علقت الصني صادراتها من الفوسفاط إلى 
غاية شهر يونيو 2022 لضمان توفير اإلمدادات الكافية إلنتاجها الغذائي الوطني، بينما فرضت روسيا حظرا على تصدير 
نيترات األمونيوم، وهو مكون أساسي في إنتاج الفوسفاط ثنائي األمونياك. وفيما يتعلق بالفوسفاط اخلام على اخلصوص، 
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يرتقب أن يرتفع سعره من 123 دوالر للطن في 2021 إلى 175 دوالر سنة 2022، قبل أن ينخفض إلى 160 دوالر في سنة 
أخرى، يرجح أن ترتفع أسعار مشتقات الفوسفاط بواقع 49,8% في 2022 لتصل إلى 900 دوالر للطن  2023. ومن جهة 
بالنسبة للفوسفاط ثنائي األمونياك، و42,3% إلى 750 دوالر للطن بالنسبة للفوسفاط الثالثي املمتاز، قبل أن تتراجع 

سنة 2023 إلى 800 دوالر و650 دوالر على التوالي.

إلى األوضاع في منطقة  الغذائية، واصلت األسعار تطورها في مستويات مرتفعة جدا، وبالنظر  باملنتجات  وفيما يتعلق 
يرتفع مؤشر  أن  املرجح  الهند مؤخرا، من  اجتاحت  التي  احلرارة  اجلنوبية وموجة  أمريكا  البحر األسود، وموجة اجلفاف في 
أن  قبل  اإلطالق  له على  أعلى مستوى  إلى  املتوسط سنة 2022 ليصل  في  بنسبة %34,3  والزراعة  األغذية  منظمة 

ينخفض بنسبة 9,2% سنة 2023.

وفي هذا السياق الذي يتسم بارتفاع أسعار السلع األساسية واستمرار اضطرابات سالسل اإلمداد، واصل التضخم ارتفاعه 
سواء في البلدان املتقدمة أو الصاعدة. ففي الواليات املتحدة، من املرتقب أن يصل إلى 7,8% في 2022 بعد 4,7% في 
مما أدى إلى ضغط نسبي نحو االرتفاع على األجور. إال أنه ينتظر أن يتراجع  الشغل  سوق  تشدد  باألساس  يعكس  2021، ما 
إلى 4,2% سنة 2023 بفعل تضييق األوضاع النقدية. وباملثل، من املتوقع أن يبلغ التضخم في منطقة األورو 7,2% في 

إلى 3,2% في 2023.   يتباطأ  2022، بعد 2,6% سنة 2021، ثم 

رسم بياني 4.7: مؤشر منظمة األغذية والزراعة للمواد الغدائية
)2014-2016 =100( 

رسم بياني 3.7 : سعر البرنت

رسم بياني 6.7 : التضخم في الواليات املتحدة رسم بياني 5.7 : التضخم في منطقة األورو

املصدر: منوذج التوقعات العاملية، ماي 2022.
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تشديد السياسات النقدية من أجل التحكم في ارتفاع التضخم

تقليص  النقدية، مع  تشديد سياساتها  نحو  املركزية  البنوك  من  العديد  القوية، اجتهت  التضخمية  الضغوط  ملواجهة 
برامجها املرتبطة بشراء األصول و/أو رفع أسعار الفائدة الرئيسية. وهكذا، قرر االحتياطي الفدرالي، عقب اجتماعه املنعقد 
إلى  ليصل  أساس  نقطة  وسبعني  خمس  مبقدار  الرئيسي  الفائدة  لسعر  املستهدف  النطاق  رفع  يومي 14 و15 يونيو 
قوي. وأشار  شغل  وبسوق  التضخم  بارتفاع  يتسم  سياق  سنة 1994، في  منذ  له  ارتفاع  أعلى  ]1,75%-1,5%[، وهو 
أيضا إلى أنه سيواصل تقليص موجوداته من سندات اخلزينة والسندات املدعومة بديون رهنية بالوتيرة املعلن عنها في شهر 
ماي. وسيتم حتديد احلد األقصى لهذا التقليص في 47,5 مليار دوالر في الشهر خالل يونيو ويوليوز وغشت، ثم في 95 مليار 
في الشهر انطالقا من شهر شتنبر. ومن جانب آخر، يتوقع رئيس االحتياطي الفدرالي، أن يكون من املالئم في املستقبل إقرار 

ارتفاعات للنطاق املستهدف.

دون تغيير،  الرئيسية  املنعقد في 9 يونيو، على أسعار فائدته  األوروبي، خالل اجتماعه  املركزي  البنك  ومن جهته، حافظ 
وأعلن اعتزامه إقرار أول رفع ألسعار فائدته الرئيسية بواقع 25 نقطة أساس خالل اجتماعه لشهر يوليوز ويتوقع أن يرفع 
أسعار الفائدة مجددا في شهر شتنبر. وسيبقى تعديل السياسة النقدية رهينا بتحيني التوقعات اخلاصة بالتضخم عل 
املدى املتوسط وسيعكس تطور هذه التوقعات. وباملوازاة مع ذلك، أعلن مجلس املركزي األوروبي عن وضع حد للمشتريات 
الصافية برسم برنامجه لشراء األصول ابتداء من فاحت يوليوز 2022. ومن جانب آخر، قرر هذا األخير، عقب اجتماعه املنعقد 
في 15 يونيو، إعداد وسيلة جديدة مضادة للتجزئة ملكافحة االنتقال غير املتساوي إلعادة السياسة النقدية إلى طبيعتها 
بني الدول، كما قرر تطبيق ليونة نسبية في إعادة استثمار التسديدات التي حان أجلها ضمن محفظة برنامج مشتريات 

الطوارئ ملواجهة اجلائحة، من أجل احملافظة على سير آلية انتقال السياسة النقدية. 

املتوسط، ارتباطا  في  إلى 1,09 دوالر  وفي أسواق الصرف، من املرجح أن تتراجع قيمة األورو بنسبة 8% في 2022 ليصل 
بقدر  يرتفع  أن  األوروبي، قبل  املركزي  بالبنك  النقدية بشكل أسرع مقارنة  الفدرالي لسياسته  االحتياطي  بتوقع تشديد 

طفيف إلى 1,12 دوالر سنة 2023. 

رسم بياني 7.7 :  سعر صرف الدوالر مقابل األورو

املصدر: منوذج التوقعات العاملية، ماي 2022.

إنتاج حبوب يقدر بحوالي 32 مليون قنطار بالنسبة للموسم الفالحي 2022/2021، وتوقع محصول متوسط 
في 2023-2022

محصول احلبوب 32  يبلغ  أن  الفالحة  وزارة  مواتية. وتتوقع  غير  مناخية  اتسم املوسم الفالحي 2021-2022 بظروف 
مليون قنطار، مقابل توقع بنك املغرب في تقريره الصادر في شهر مارس محصوال يبلغ 25 مليون قنطار، أي بانخفاض 
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نسبته 69% مقارنة باملوسم السابق و58% باملقارنة مع متوسط السنوات اخلمس األخيرة. وباملوازاة مع ذلك، أظهرت 
زراعات اخلضر الربيعية وضعا مواتيا، بفضل التساقطات املطرية املسجلة في شهري مارس وأبريل، كما يرتقب أن يحافظ 
أداء قطاع تربية املواشي على مستواه بشكل إجمالي، حسب وزارة الفالحة، بفضل الدعم املقدم ملربي املواشي لتحسن 

أراضي الرعي. 

وبالنسبة للموسم الفالحي 2022-2023، ومع فرضية حتقيق محصول حبوب متوسط قدره 75 مليون قنطار، وتواصل 
التطور التوجهي لباقي الزراعات، يرتقب أن ترتفع القيمة املضافة الفالحية بنسبة %12,9.

 

الـكـلـيـة االقـتـصـاديـة  الـتـوقـعـات   2.7

تفاقم عجز احلساب اجلاري سنة 2022 ارتباطا على اخلصوص بارتفاع أسعار الواردات

أن يبلغ عجز احلساب اجلاري 4,9% من  بعد االنخفاض الطفيف للناجت الداخلي اإلجمالي إلى 2,3% سنة 2021، يرجح 
الناجت الداخلي اإلجمالي خالل السنة احلالية قبل أن ينخفض إلى 3,8% سنة 2023. وينتظر أن تسجل الصادرات ارتفاعا 
على اخلصوص مببيعات الفوسفاط ومشتقاته وصادرات قطاع صناعة السيارات. وفيما  بنسبة 22% في 2022، مدفوعة 
االرتفاع امللحوظ ملشتريات املنتجات نصف املصنعة  تأثير  بفعل  أساسا  يتعلق بالواردات، يرجح أن تنمو بواقع %24,2، 
واملنتجات اخلام، باإلضافة إلى تفاقم الفاتورة الطاقية وارتفاع واردات القمح. وباملوازاة مع ذلك، وارتباطا بإعادة فتح احلدود، 
ينتظر ان تتحسن مداخيل األسفار بنسبة 58,3% لتصل إلى 54,3 مليار درهم، بينما يرتقب أن تتراجع حتويالت املغاربة 

املقيمني في اخلارج بنسبة 6,8% إلى 87,3 مليار.

وأخذا باالعتبار هذه التطورات، ومع فرضية حتصيل هبات مببلغ 2,2 مليار ومتويالت خارجية للخزينة في حدود 40 مليار، 
ينتظر أن تبلغ األصول االحتياطية الرسمية 342,5 مليار مع نهاية سنة 2022، أي ما يعادل تغطية 6 أشهر من واردات 

السلع واخلدمات.

السيارات  ارتفاع مبيعات قطاع صناعة  يعكس  ما   ،%0,8 بنسبة  الصادرات  تتزايد  أن  املتوقع  من   ،2023 وفي سنة 
تأثير  بفعل  خاصة  الواردات بنسبة %0,3،  أن تنمو  الفوسفاط ومشتقاته. وباملوازاة مع ذلك، ينتظر  وانخفاض صادرات 
االرتفاع املرتقب ملشتريات سلع االستهالك وانخفاض الفاتورة الطاقية. كما يرجح أن تتزايد مداخيل األسفار لتصل إلى 
االستثمارات  عائدات  تبلغ  70,9 مليار، وأن تناهز حتويالت املغاربة املقيمني في اخلارج 84 مليار، متراجعة بواقع 3,8%، وأن 

األجنبية املباشرة حوالي 3% من الناجت الداخلي اإلجمالي. 

ومع فرضية حتصيل هبات مببلغ 2 مليار درهم، ومتويالت خارجية للخزينة في حدود 20 مليار درهم، يتوقع أن تبلغ األصول 
السلع  واردات  من  ويومني  أشهر   6 تغطية  يعادل  ما  أي   ،2023 نهاية سنة  الرسمية 346,4 مليار في  االحتياطية 

واخلدمات.



53   I         تقريــر حـول السيـــاسة النقديـــة 	

الدولية التطورات 

 جدول 1.7 : المكونات الرئيسية لميزان األداءات
 

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

201720182019202020212022202320222023

2,6-7,525,022,00,89,6-10,310,73,3صادرات السلع  )التسليم على ظهر السفينة(

0,8-13,924,724,20,39,2-6,79,92,0واردات السلع )مع إحتساب تكاليف التأمني(

20,3-5,958,330,521,2-53,7-12,31,27,8عائدات األسفار

3,88,26,9-6,8-1,50,14,837,5-5,3حتويالت املغاربة املقيمني باخلارج

الداخلي اإلجمالي( الناجت  0,1-3,80,7-4,9-2,3-1,2-3,4-4,9-3,2-رصيد احلساب اجلاري )% من 

0,5-0,5-5,65,46,97,15,956,06,1األصول االحتياطية الرسمية بعدد األشهر من واردات السلع واخلدمات

املصادر: مكتب الصرف وتوقعات بنك املغرب.

أوضاع نقدية تيسيرية ووتيرة منو معتدلة للقروض البنكية املمنوحة للقطاع غير املالي 

بعد ارتفاع سعر الصرف الفعلي احلقيقي بنسبة 0,6% سنة 2021، يرجح أن ينخفض إلى 2,8% سنة 2022، نتيجة 
املستوى  من  أدنى  داخلي  تضخم  وملستوى  الدوالر  مقابل  أساسا  اإلسمية  بالقيمة  الوطنية  العملة  قيمة  النخفاض 
إلى 0,9% سنة 2023، ارتباطا  االنخفاض  هذا  حدة  تخف  أن  يرتقب  التجاريني. كما  املسجل لدى الشركاء واملنافسني 

بتقلص فارق التضخم والرتفاع سعر صرف الدرهم بالقيمة اإلسمية.  

ح أن يبلغ عجز  واستنادا إلى التطور املرتقب الحتياطيات الصرف لدى بنك املغرب واالرتفاع املعتدل للعملة االئتمانية، يُرجَّ
للقروض  بالنسبة  نهاية سنة 2022، و91,9 مليار مع متم سنة 2023. أما  درهم في  البنكية 78,2 مليار  السيولة 
البنكية املمنوحة للقطاع غير املالي، فقد تزايدت بواقع 3,2% في نهاية أبريل عوض 3,1% في املتوسط خالل الفصل 
األول من سنة 2022، مع تسارع منو القروض املمنوحة للمقاوالت غير املالية اخلاصة، وتباطؤ القروض املمنوحة لألسر وتزايد 
االقتصادي  للنشاط  املرتقب  التطور  االعتبار  لآلفاق، وأخذا في  العمومية. وبالنسبة  للمقاوالت  اخملولة  القروض  انخفاض 
ح أن تبلغ وتيرة منوها حوالي 4% سنتي 2022 و2023. وفي ظل هذه الظروف، وأخذا باالعتبار  وتوقعات النظام البنكي، يُرجَّ
وإلى  نهاية سنة 2022  م3 إلى 5,7% في  الكتلة  منو  يصل  أن  النقدية، يُتوقع  الكتلة  مقابالت  لباقي  املرتقب  التطور 

سنة 2023. متم  4,7% في 

جدول 2.7: الكتلة النقدية واالئتمان البنكي

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

20182019202020212022202320222023

0,3-3,15,54,03,14,23,80,1القروض البنكية للقطاع غير املالي

0,20,7-4,13,88,55,15,74,7اجملمع م3

3,6-3,1-91,9-78,2-64,4-67,0-62,3-69,0-احلاجة إلى السيولة، مباليير الدراهم

تفاقم طفيف للعجز سنة 2022 وحتسن مرتقب في سنة 2023

سنة 2022،  اإلجمالي  الداخلي  الناجت  بعد أن بلغ عجز امليزانية 5,9% سنة 2021، من املرجح أن يصل إلى 6,3% من 
قبل أن يتراجع إلى 5,6% في سنة 2023، أي بتحسن قدره 0,3 نقطة مقارنة بالتوقع الصادر في شهر مارس. وقد متيز 
هذا التوقع على اخلصوص بإدراج إجنازات امليزانية حتى متم ماي 2022، والتأثير الناجم عن إجراءات احلوار االجتماعي وكذلك 

تغيير السنة األساس للحسابات الوطنية. 
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وأخذا باالعتبار وتيرة تنفيذ امليزانية حتى نهاية ماي 2022، مت تعديل املداخيل اجلبائية نحو االرتفاع، بينما متت مراجعة 
املداخيل غير اجلبائية نحو االنخفاض، خاصة مداخيل االحتكار واملساهمات وعائدات »آليات التمويل املبتكرة«. وبخصوص 
النفقات، من املرجح أن ترتفع تكاليف املقاصة بشكل خاص بنسبة 60,7% من سنة إلى أخرى لتصل إلى 35,1 مليار، 
الوطني  للدقيق  اخملصص  الدعم  ارتفاع  وكذلك  الصرف  البوتان، وسعر  غاز  بأسعار  املتعلقة  اجلديدة  الفرضيات  تشمل 

املصنوع من القمح اللني.

وفي سنة 2023، يرتقب أن تؤدي اإلجراءات املترتبة عن احلوار االجتماعي إلى منو كتلة األجور ونفقات باقي السلع واخلدمات. 
بأسعار  اخلاصة  اجلديدة  الفرضيات  يعكس  االنخفاض، ما  نحو  أيضا  مراجعتها  متت  املقاصة، فقد  لتكاليف  وبالنسبة 
الغاز والصرف. أما بخصوص املداخيل، فقد متت مراجعة املداخيل اجلبائية نحو االرتفاع بسبب التحسن املرتقب للنشاط 

االقتصادي.

تباطؤ قوي لالقتصاد الوطني سنة 2022 بعد االرتفاع الواضح سنة 2021

بعد ارتفاعه بنسبة 7,9% سنة 2021، يرجح أن يتباطأ منو االقتصاد الوطني إلى 1% خالل السنة اجلارية عوض %0,7 
التي كانت متوقعة في شهر مارس. ويعكس هذا التعديل، باإلضافة إلى إدراج البيانات اجلديدة للمحاسبة الوطنية باعتماد 
السنة األساس 2014، انخفاضا أقل قدرا للقيمة املضافة الفالحية بنسبة 15% عوض 19,8%، أخذا باالعتبار محصول 
حبوب قدره 32 مليون قنطار، حسب تقديرات وزارة الفالحة، مقابل 25 مليون قنطار حسب توقعات بنك املغرب. ومن جهة 
أخرى، يتوقع أن تكون األنشطة غير الفالحية، والسيما أنشطة القطاع الثالث، قد سجلت انتعاشا أكبر مما كان منتظرا 
بفضل فتح االقتصاد منذ فبراير املاضي. ويرجح أن تتزايد هذه األنشطة بنسبة 3,8% بدال من 3% كما كان متوقعا في 

شهر مارس، وذلك بالرغم من تباطؤ الطلب اخلارجي. 

وبالنسبة للطلب، من املرجح أن تكون مساهمة مكونه الداخلي إيجابية، مدعومة باإلبقاء على األوضاع النقدية التيسيرية، 
بضغوط  يتسم  سياق  الفالحية، في  وغير  الفالحية  للمداخيل  املرتقب  التدهور  بسبب  معتدل  مستوى  في  بقائها  مع 
تضخمية قوية. وباملقابل، يتوقع أن تظل مساهمة الصادرات الصافية في سنة 2022 سلبية، إذ ينتظر أن يعوض االرتفاع 
الكبير املرتقب لواردات السلع واخلدمات بقدر كبير تأثير منو الصادرات الذي سيبقى محدودا في سياق تدهور اآلفاق لدى أبرز 

شركائنا التجاريني.

وفي سنة 2023، يرجح أن يتسارع النمو إلى 4%، مما يعكس باألساس التأثير األساس بنسبة 12,9% من القيمة املضافة 
الفالحية، مع فرضية العودة إلى حتقيق محصول حبوب متوسط. كما يرجح أن تتباطأ وتيرة منو األنشطة غير الفالحية إلى 
2,8% في سياق يتسم باعتدال الطلب اخلارجي. وباملوازاة مع ذلك، من املرجح أن تؤدي اآلثار اإليجابية املتوقعة لإلجراءات 
التي مت اعتمادها في إطار احلوار االجتماعي، والتسوية املنتظرة للمداخيل الفالحية، إلى استمرار حتسن الطلب الداخلي. أما 

الصادرات الصافية، فيرتقب أن تكون مساهمتها إيجابية في النمو، بفضل اإلبقاء على دينامية الصادرات.

 جدول 3.7 : النمو اإلقتصادي 

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

2016201720182019202020212022202320222023
0,6-7,27,91,04,00,3-0,55,13,12,9النمو الوطني

4,1-15,012,94,8-8,117,8-5,0-19,721,55,6-القيمة املضافة الفالحية
0,2-6,96,63,82,80,8-2,83,22,84,0القيمة املضافة غير الفالحية

املصادر: بيانات املندوبية السامية للتخطيط وحسابات وتوقعات بنك املغرب.
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رسم بياني 8.7 : توقعات النمو في أفق التوقع
 )ف1–2022/ف1–2024( على أساس سنوي*

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

تسارع قوي للتضخم سنة 2022

بفعل تأثير تزايد ارتفاع أسعار السلع األساسية الطاقية والغذائية على الصعيد العاملي وارتفاع التضخم املستورد، يرجح 
أن يواصل التضخم منحاه التصاعدي خالل سنة 2022. وبالفعل، ينتظر أن يتواصل ارتفاع مكونه األساسي أساسا بفضل 
عوامل خارجية املصدر، كما يبني ذلك التسارع امللموس لتضخم السلع التجارية. ويرتقب أن يصل التضخم إلى %5,2 
املكونات، يتوقع  لباقي  التضخمية. وبالنسبة  الضغوط  تراجع  سنة 2022 ثم يتراجع إلى 2,5% سنة 2023، تدريجيا مع 
النفط في األسواق  ارتفاع مستوى أسعار  التشحيم في سنة 2022، لتعكس  وزيوت  احملروقات  دينامية أسعار  ترتفع  أن 
العاملية. وباإلضافة إلى ذلك، ينتظر ان تسجل أسعار املنتجات الغذائية املتقلبة األثمنة ارتفاعا في سنة 2022، مدفوعة 
باالرتفاعات القوية املسجلة في شهري مارس وأبريل. وباملقابل، من املرتقب أن تظل أسعار املنتجات املقننة شبه مستقرة 
في 2022، قبل أن تستعيد وتيرة منوها التوجهية في سنة 2023. وعلى العموم، يرتقب أن يبلغ التضخم 5,3% في 2022 

وأن يعود إلى حوالي 2% في سنة 2023. 

�رسم بياني 9.7 : توقعات التضخم خالل أفق التوقع 
)ف2–2022/ف1–2024(*

تتراوح بني 10٪ و٪90. املركزي بفوارق ثقة  بالتوقع  * الشكوك احمليطة 



56

جدول 4.7 : التضخم و التضخم األساسي
الفارق )مارس/ يونيو(النسب املسجلة

201820192020202120222023
أفق 8 فصول

)ف2–2022/ف1–  2024(
20222023

1,60,20,71,45,32,03,20,60,1التضخم
0,1-1,30,50,51,75,22,53,50,5التضخم األساسي 

املصادر: بيانات املندوبية السامية للتخطيط وحسابات وتوقعات بنك املغرب

�رسم بياني 11.7 : توقعات التضخم األساسي خالل أفق التوقع 
)ف2–2022/ف1–2024(*

رسم بياني 10.7 : تطور التضخم األساسي وفجوة الناجت

تتراوح بني 10% و%90. املركزي بفوارق ثقة  بالتوقع  املغرب.                                                           *الشكوك احمليطة  وتوقعات بنك  السامية للتخطيط وحسابات  املندوبية   املصادر: بيانات 

اخملاطر 3.7 ميزان 

تأتي هذه التوقعات في سياق يتسم بشكوك قوية ترتبط على اخلصوص بتداعيات النزاع الروسي األوكراني على االقتصاد 
العاملي. ومن شأن حتقق هذه الشكوك أن يؤثر على السيناريو املركزي. وهكذا، يبدو ميزان اخملاطر متجها نحو االنخفاض 

بالنسبة للنمو ونحو االرتفاع بالنسبة للتضخم. 

وفيما يتعلق بالنمو، وبالرغم من اإلبقاء على التوجه التيسيري للسياسة النقدية، فمن شأن تراجع أكبر للطلب اخلارجي 
ارتباطا بتدهور اآلفاق في أبرز البلدان الشريكة، أن يؤدي إلى آثار سلبية على األنشطة غير الفالحية. أما بالنسبة للتضخم، 
فإن اخملاطر ترتبط بتزايد السياسة احلمائية مؤخرا في سياق قلصت فيه بعض البلدان كالهند وإندونيسيا وماليزيا صادراتها 
من املنتجات الغذائية. ومن جانب آخر، ميكن أن يؤدي تواصل االضطرابات على مستوى سالسل اإلمداد العاملية إلى ارتفاع 

أسعار االستهالك بقدر أكبر وملدة أطول مما كان متوقعا.
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الئحة الرسوم البيانية
16 ................................................................. : تطور بعض المؤشرات المرتفعة الوتيرة بالواليات المتحدة ومنطقة األورو رسم بياني 1.1 
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