
 

 

  ب
 الغ صحف 

 اجتماع مجلس بنك المغرب

 

ي 
 
 2022شتنبر  27الرباط ف

 

 . 2022سنة برسم الثالث الفصلي اجتماعه شتنبر  27يوم الثالثاء عقد مجلس بنك المغرب  .1

ي تظل تطورات الظرفية الدولية  المجلسخالل هذا االجتماع، تدارس  .2
لجائحة ا بتداعياتمتأثرة بشدة الت 

ي بو 
 
استمرار ارتفاع أسعار المنتجات من خالل عل الخصوص  ضحأوكرانيا، وهو ما يتانعكاسات الحرب ف

إىل هذه التطورات قد أدت الغذائية وكذا االضطرابات عل مستوى سالسل اإلمداد. و المواد الطاقية و 
امنالرسي    ع و التشديد تعزيز الالبنوك المركزية تقوم ب ت، جعلجد مرتفعةمستويات إىل التضخم ارتفاع   مب  

 تباطؤ ملموس لالقتصاد العالمي بعد االنتعاش . وهو ما نجم عنهعل نطاق واسع لسياساتها النقدية
ي  القوي

 
 . 2021المسجل ف

3.  ، ي
ي غبر المالئم ب تأثر يالمجلس أن االقتصاد ال زال  سجلعل الصعيد الوطت  هذا المحيط الخارجر

ي تباطؤ مع  الشديد جفاف التداعيات موجة بو 
 
ة التضخم. و قوي النمو وتسارع ملموس ف ي وتبر

 
إن كان ف

ة المتوفرة تشبر إىل انتقال فإن  ،الضغوط الخارجيةبهذا األخبر الزال يتغذى بالخصوص  المعطيات األخبر
ي شهر . ومقارنة بتوقعاتالمتبادلةإىل أسعار المنتجات غبر  لهذا االرتفاعواسع 

 
بنك المغرب  قبتير يونيو،  ه ف

ي  عالية أن يصل التضخم إىل مستويات
 
ة، يليها تباطؤ 2022ف ي  بوتير

 
 . 2023أقل ف

وط العودة الرسيعة إىل مستويات تنسجم مع هدف  تثبيتولتفادي عدم  .4 توقعات التضخم وضمان شر
مواصلة مع  %2نقطة أساس إىل  50استقرار األسعار، قرر المجلس رفع سعر الفائدة الرئيسي بما قدره 

، وخاصة تطور الضغوط التضخمية. عن كثب ل تتبعال ي والدوىلي
 لظرفية االقتصادية، عل الصعيدين الوطت 

أن التضخم قد واصل تسارعه ليصل إىل إىل تشبر المعطيات الخاصة باألشهر الثمانية األوىل من السنة  .5
ي غشت بدال من  8%

 
ي يوليوز و %7,7ف

 
ي و %6,3ف

ي المتوسط خالل الفصل الثان 
 
ي الفصل األول.   %4ف

 
ف

ذلك باألساس إىل تزايد أثمنة المواد الغذائية والمحروقات وزيوت التشحيم. إضافة إىل ذلك، تشبر يعزى و 
ي  ا فرع 116. فمن أصل عل نحو أوسعارتفاع األسعار  شار المعطيات المتوفرة إىل انت

للسلع والخدمات الت 
ي  %2منها ارتفاعات تجاوزت  %60,3 سجلت ،رجعية لمؤشر األسعار عند االستهالكتشكل السلة الم

 
ف

ي يناير. وأخذا باالعتبار هذه  %42,2غشت مقابل 
 
ة  تشبر ، التطوراتف توقعات بنك المغرب إىل تسارع وتبر

ي  %1,4 ، مقابل2022 لمجمل سنةبالنسبة  %6,3التضخم إىل 
 
ي  %2,4، قبل أن تعود إىل 2021ف

 
ف

ي يتضمنها الغذائية. ونتيجة ارتفاع أسعار المواد 2023
مؤشر التضخم األساسي  يتسارعأن  ، يرتقبالت 

ي  %6,3بنسبة 
 
ي  %1,7عوض  2022ف

 
ته تباطأ تقبل أن  2021ف ي  %2,5إىل وتبر

 
 . 2023ف
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ة  .6 ، اتجهت أسعار النفط نحو االنخفاض خالل األشهر الثالثة األخبر ي  معوعل الصعيد الدوىلي
 
بقائها ف

نت إىلال خامسعر مستويات جد مرتفعة. ومن المرتقب أن يصل  ي المتوسط  104,1 بر
 
ميل ف دوالر للبر

ي  70,4، مقابل 2022سنة 
 
ي  93,5، قبل أن ينخفض إىل 2021دوالر ف

 
 ،. أما سعر الفحم2023دوالر ف

ي المتوسط سنة  322,7فيتوقع أن يصل إىل 
 
وأن يتقلص إىل  %170مرتفعا بنسبة  2022دوالر للطن ف

ي  236,9
 
دوالر لمليون وحدة حرارية بريطانية  16,1. وعل نفس المنوال، وبعد بلوغه 2023دوالر ف

(mmbtu ي سنة
 
ي المتوسط خالل ا 39,3روبا و أل، بلغ سعر الغاز الطبيعي 2021( ف

 
ألشهر الثمانية دوالر ف

المواد الغذائية، ستظل متأثرة بتطور العرض العالمي أسعار وفيما يتعلق ب . الجارية األوىل من السنة
ي  %15,4ارتفاع بنسبة  عل يتوقع أن تنهي سنة 2022ووتكاليف المدخالت خاصة منها الطاقية. 

 
ف

اجع  ي  %8,1 بنسبةالمتوسط قبل أن تب 
 
تظل من المتوقع أن . أما بالنسبة للفوسفاط ومشتقاته، 2023ف

ي مستوى عال 
 
ي تكاليف المدخالت واضطرابات سالسل اإلمداد. ب مدعومةاألسعار ف

 
االرتفاع الحاد ف

ي و 
 
ايد أسعار الفوسفاط الخام  2022يرتقب ف ي دوالر للطن  175إىل  %42بنسبة أن تب  

والفوسفاط ثنان 
اجع عل التواىلي بنسبة  900إىل  %49,8بنسبة األمونياك 

ي  %11,1و %8,6دوالر للطن، قبل أن تب 
 
ف

2023 . 

ي ظل هذه الظروف،  .7
 
ي مستويات  هتطور  العالمعبر التضخم  يواصلف

 
لم يسبق أن ُسجلت جد مرتفعة ف
ي الواليات المتحدة، وبعد 

ي عدة بلدان. فف 
 
خالل شهر يونيو، من  %9,1 نسبة أن سجلمنذ عقود ف
اجع إىل  %8,2 يناهز المتوقع أن  ي  %4بالنسبة للسنة ككل قبل أن يب 

 
ي منطقة األورو، بلغ 2023ف

 
. وف

ي غشت ويرتقب أن يصل إىل  %9,1التضخم 
 
ي سنة  %7,7ف

 
ي المتوسط ف

 
وأن يتباطأ طوال سنة  2022ف

ي البلدان الصاعدة، يتوقع أن  %3,7ليناهز  2023
 
ي المتوسط. وف

 
ي الهند يبلغ ف

 
 %7,3الخصوص  علف

ي 
 
ي  %6و 2022ف

 
ي يرتقب أن يظل محدودا ، فيما 2023ف

 
ي الصير  ف

 
 تواليا.  %2,7و %2,5ف

البنوك  عملتأمام استمرار المستويات العالية للتضخم والمخاوف من عدم تثبيت توقعات التضخم، و  .8
ي تعزيز تشديد سياساتها النقدية رغم مخاطر الركود عل ترسي    ع و المركزية 

 
عدة اقتصادات ال سيما  ف

ي دوامة راسخ منها. ويسود اعتقاد المتقدمة 
 
را عل النمو  تضخمية قائمة بذاتها أكب  أن الدخول ف عل  ض 

قرر االحتياطي فقد ، وهكذا طويل مقارنة بتشديد قوي وشي    ع من شأنه كبح الضغوط التضخمية. ال المدى
، خالل اجتماعه المنعقد يومي  ، رفع النطاق 21و 20الفدراىلي األمريكي المستهدف لسعر الفائدة  شتنبر
إىل أن ارتفاعات متواصلة للنطاق  ا بر شم [3%-3,25%]الرئيسي مرة أخرى بثالثة أرباع نقطة مئوية إىل 

ي ماي حصيلتهوأنه سيواصل تقليص حجم  ستكون مالئمة المستهدف
 
 وفق الخطة المعلن عنها ف

ي 
ي  . وعلالماض  ي  نفس النسق، قام البنك المركزي األورونر

 
شتنبر برفع أسعار فائدته الرئيسية بمقدار  8ف

ي  75
أجل  وصلت إىلنقطة أساس، مع اإلبقاء عل إعادة االستثمار الكلي لتسديدات أصل السندات الت 

اء األصول.  ي إطار برامج شر
 
ي تم اقتناؤها ف

ي  وأشار البنكاستحقاقها والت  إىل عزمه  أيضا  المركزي األوروب 
ي أ
 
 اتخذتسعار الفائدة خالل اجتماعاته المقبلة. وإىل جانب البنوك المركزية، إجراء زيادات أخرى ف

ائية لألش وعل  تداعياتحكومات عدة بلدان تداببر مختلفة للتخفيف من  التضخم عل القدرة الرسر
 للمقاوالت.  يةتكلفة اإلنتاجال

وطللالتشديد الرسي    ع ويؤدي  .9 ي أوروبا إىل تباطؤ ملموس  رسر
 
ي ف

 
النقدية والمخاوف المتعلقة باإلمداد الطاف

. ل ة، من المتوقع أن هكذا و القتصاد العالمي اجع وتبر
ي  %1,6النمو إىل  تب 

 
ي  %1,1ثم إىل  2022ف

 
 2023ف

ي الواليات المتحدة 
 
ة %0,7ثم إىل  %3إىل و ف ي نفس الفي 

 
الشغل،  أسواق وعىل مستوى . األورو  بمنطقة  ف

ي رتقب من الم
 
ع ف ، 2023سنة  ابتداء من االرتفاعأن تظل نسب البطالة منخفضة هذه السنة، قبل أن ترسر

ي المملكة المتحدة والواليات المتحدة
 
ي البلدان الصاعدة الرئيسية، ياألمريكية السيما ف

 
اجع  توقع. وف أن يب 

ي الصير  قبل أن يرتفع إىل  %3,4النمو إىل 
 
ي  %6,1ف

 
ي الهند، ي2023ف

 
ثم  %6,6أن ينخفض إىل  رتقب. وف
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ة %6,5إىل  ي نفس الفي 
 
ي  ف

 
ي روسيا بنسب  ف

 
ي  %5,4حير  يرجح أن ينكمش الناتج الداخلي اإلجماىلي ف

 
ف

ي  %3,6و 2022
 
 . 2023ف

، يتوقع بنك المغرب أن يسجل النمو االقتصادي هذه السنة تباطؤا ملموسا إىل   .10 ي
عل الصعيد الوطت 

ة نمو األنشطة غبر الفالحية إىل  %14,7نتيجة تراجع القيمة المضافة الفالحية بنسبة ، 0,8% وتباطؤ وتبر
ي سنة 3,4%

 
 %11,9ارتباطا باالرتفاع المرتقب بنسبة  %3,6إىل  النمو من المرتقب أن يتسارع، 2023. وف

ي القيمة المضافة الفالحية، مع فرضية العودة إىل 
 
مليون قنطار.  75قدره متوسط حبوب محصول ف
ة نموها إىل  األنشطة غبر الفالحيةتواصل يرجح أن بالمقابل، و  اجع وتبر

  . %2,5تباطؤها حيث يتوقع أن تب 

خالل هذه عل حيويتها لمبادالت التجارية ا حافظعل صعيد الحسابات الخارجية، من المتوقع أن ت .11
ي يرتقب بباألساس  مدعومة، %34السنة مع ارتفاع الصادرات بنسبة 

مبيعات الفوسفاط ومشتقاته الت 
ي صادرات بمليار درهم و  144,5أن تصل إىل 

ي سنة  100يتوقع أن تقارب قطاع السيارات الت 
 
مليار. وف

اجع الصادرات بنسبة قب أن ت، من المر 2023 ي أسعار الفوسفاط %1,1تب 
 
ي ف ، مع انخفاض نستر

ايد أن  توقعمن المذلك، مع موازاة الوب ومشتقاته.  ي  %34,5الواردات بنسبة  تب  
 
بفعل تفاقم  2022ف

يات من المنتجات نصف المصنعة إىل مليار درهم 135,1إىل الفاتورة الطاقية  مليار.  167، وارتفاع المشب 
ي 
 
ي أسعار  %4,6بنسبة  الوارداتيتوقع أن تتقلص ، 2023سنة  وف

 
اجع المرتقب ف ارتباطا باألساس بالب 

اجع  ي استفادت من إعادة فتح الحدود والب 
المواد النفطية واإلمدادات من القمح. أما مداخيل األسفار الت 

مليار  79,8إىل  لتصل الملحوظ للجائحة عل الصعيد العالمي فمن المتوقع أن تتحسن بشكل ملموس
ي ه

 
ي درهم هذه السنة وأن تستقر ف

 
 . وأخذا باالعتبار األداء المسجل منذ بداية السنة2023ذا المستوى ف

ي المجموع إىل ارتفاعها ، يرتقب أن تواصل تحويالت المغاربة المقيمير  بالخارجالجارية
 
 ما يناهز  لتصل ف

ي مجم 100
 
ي  92,4إىل  عود السنة قبل أن ت لمليار درهم ف

 
ي ظل2023مليار ف

 
يرتقب هذه الظروف،  . وف

ي  %3,2الحساب الجاري إىل ما يعادل أن يصل عجز 
 
اجع  2022من الناتج الداخلي اإلجماىلي ف قبل أن يب 

ي  %1,9إىل 
 
ة، يرتقب أن تناهز مداخيل. 2023ف ما يعادل  ها وفيما يخص االستثمارات األجنبية المباشر

ي المجموع، وخاصة مع 3,2%
 
. وف فرضية  من الناتج الداخلي اإلجماىلي سنويا خالل السنتير  المقبلتير 

 343,7، يتوقع أن تصل األصول االحتياطية الرسمية إىل تحقق التمويالت الخارجية المرتقبة للخزينة
أشهر من واردات  6ضمن تغطية حواىلي مما ي، 2023مليار مع نهاية  360,7وإىل  2022مليار درهم بنهاية 
 السلع والخدمات. 

عن تباين بالخصوص االرتفاع القوي للدوالر إزاء األورو، الناجم  الزالاألوضاع النقدية، وفيما يتعلق ب .12
ات ، من طرفتشديد السياسات النقدية  وتبر ي عل سعر يؤثر  الفدراىلي األمريكي والبنك المركزي األورونر

ي  %2,1بنسبة  هذا األخبر  بعد ارتفاعفالرصف الفعلي اإلسمي للدرهم. 
 
من المتوقع أن يسجل ، 2021ف

ي 
 
ايد قبل أن  2022 مجموع سنةانخفاضا طفيفا ف ي  %1,7بنسبة  يب  

 
وأخذا باالعتبار مستويات . 2023ف

ي 
 
ي  المغربالتضخم ف

يكة والمنافسة، من المتوقع تقل عن الت  ي الدول الرسر
 
اجع يأن تلك المسجلة ف  سعرب 

ي  %1,8بنسبة بالقيمة الحقيقية  رصف الدرهم
 
ي  %0,4بنسبة  يرتفعقبل أن  2022ف

 
ي هذا و. 2023ف

 
ف

ي أنجزها بنك المغرب تشبر إىل السياق
استمرار اتساق الدرهم مع أسس ، التزال التقييمات الفصلية الت 

ي  االقتصاد 
ي من سنة  . الوطت 

ي الفصل الثان 
 
أما أسعار الفائدة عل القروض، فقد شهدت شبه استقرار ف

قدره  ا نقطة أساس وارتفاع 18 قدره مستوى قروض االستهالك بما يشمل بالخصوص تراجعا عل  2022
وفيما . الممنوحة للمقاوالت بالنسبة لقروض التجهبر  والقروض العقارية عل التواىلي نقطة أساس  30و 29

 89,6وإىل  2022مليار درهم بنهاية  85,1تفاقم إىل تمن المتوقع أن بحاجة البنوك إىل السيولة، يتعلق 
، من الموجه إىل ا البنكي وفيما يخص االئتمان . 2023مليار بنهاية  رتفع يلمرتقب أن القطاع غبر الماىلي

ي  %4بنسبة 
 
ي  %3,6وبنسبة  2022ف

 
 . 2023ف
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انية برسم الشهور الثمانية  .13  تحسن  2022 األوىل من سنةوعل مستوى المالية العمومية، أفرز تنفيذ المبر 
يبية. وب مدعوم %24,5المداخيل العادية بنسبة  ذلك، مع موازاة البالخصوص بارتفاع المداخيل الرص 

ارتفاع تكلفة المقاصة. وأخذا عل وجه التحديد مما يعكس  %13,1تزايدت النفقات اإلجمالية بنسبة 
يبية، خباالعتبار بالخصوص التطور المنتظر للمدا وكذا  الخاصةوتعبئة الموارد برسم التمويالت يل الرص 

انية من  من الناتج الداخلي  %5,9التطور المتوقع لتكلفة المقاصة، يتوقع بنك المغرب أن ينتقل عجز المبر 
ي 
 
ي  %5,5إىل  2021اإلجماىلي ف

 
اجع إىل  2022ف ي  %5,0قبل أن يب 

 
 . 2023ف


