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 وزارة االقتصاد واملالية

 (2018آفاق النمو العالمي شهر يناير )صندوق النقد الدولي : املصدر

؛ العاملية والتجارة االستثمار  انتعاش بفعل 2017 سنة خالل العالمي للنمو متناسق تسارع 
 ؛(األورو منطقة في %8,7 / األمريكية املتحدة الواليات في %4,1) التاريخية مستوياتها أدنى إلى البطالة معدالت تراجع 
 بين ما %51)+ 2018 يناير شهر  للبرميل دوالر 70 عتبة تجاوزت حيث 2017 يونيو شهر  منتصف منذ النفط ألسعار  التصاعدي املنحى استمرار  

 منطقة في الجيوسياسية التوترات /االنتاج خفض إلى الرامي األوبيك اتفاق تمديد  /العالمي النمو افاق تحسن بفعل 2017 ومتم يونيو 21
 (...األوسط الشرق 

مؤخرا اعتمادها تم التي األمريكية الضريبية للتعديالت املتوقعة اآلثار كذا و  أسرع نمو  دينامية في العالم دخول  نتيجة النمو  توقعات تحسن. 

 احمليط الدويل
 بالدوالر للبرميلسعر النفط  %ب النمو االقتصادي 

  
 بالنسبة املئوية 2016 2017 2018

3,9  3,7  3,2   العالم 

2,3  2,3  1,7 الدول املتقدمة 

2,7  2,3  1,5     الواليات املتحدة األمريكية 

1,2   1,8  0,9     اليابان 

2,2  2,4  1,8     منطقة األورو 

4,9  4,7  4,4 لدول النامية  ا 

6,5  6,5  6,4   اسيا 

3,6  2,5  4,9   الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

4,6  4,7  2,5 التجارة العاملية 

4,3  4,1  2,6    واردات الدول املتقدمة 



 احمليط الوطين
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 وزارة االقتصاد واملالية

 اإلطار املاكرو اقتصادي

2017 2016 

% 4,6 % 1,2 
 النمو االقتصادي

  % ب

% 3,5 % 4,1 
 عجز امليزانية

 نسبة إلى الناتج الداخلي الخام

 نسبة إصدار نفقات االستثمار 75,1 % 79,4 %

% 64,5 % 64,7 
 مديونية الخزينة

 نسبة إلى الناتج الداخلي الخام

 معدل تغطية الواردات للصادرات 54,8 % 56,3 %

 

 

 

 

 



 النمو االقتصادي
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 وزارة االقتصاد واملالية
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 النمو االقتصادي

2016 2017 

؛ املاضية السنة من الفترة نفس خالل% 12,7- مقابل 2017 من األولى الثالثة لفصول ا متوسط في %15,4 بمعدل الفالحية املضافة القيمة تحسن 

لقطاع جيد أداء : (2016 سنة في% 2,1+ مقابل 2017 من األولى الثالثة الفصول  متوسط في% 2,6)+ الفالحية غير  املضافة القيمة نمو  وتيرة تسارع 

 ؛ والسياحة واملعادن التحويلية الصناعات

نفس خالل نقطة 4,5- مقابل 2017 من األولى الثالثة الفصول  متوسط في نقطة 0,8 ب االقتصادي النمو  في الخارجية املبادالت لرصيد إيجابية مساهمة 

 ؛ املاضية السنة من الفترة

 النمو  معدل يصل أن املتوقع من الجاري، نونبر  شهر  غاية إلى االقتصادية الظرفية ملؤشرات الجيد لألداء االعتبار  بعين أخذا

 . 2016 سنة خالل  1,2% عوض 4,6%  حدود إلى 2017 سنة برسم االقتصادي

 القيمة املضافة غير الفالحية الفالحي غير .د.ن/  خ.د.ن: تطور معدل النمو االقتصادي 
 أسعار األساسب
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 وزارة االقتصاد واملالية

مليون قنطار خالل   33,5مليون قنطار مقابل  96الحبوب  في حدود   تحقيق محصول من
 منذ انطالق مخططأفضل محصول  رابعبذلك  املوسم الفالحي املنصرم، محققا

املغرب األخضر  نتيجة االستعمال املكثف للبذور املنتقاة و كذا استهداف املناطق 
 .  الفالحية األكثر مالئمة لزراعة الحبوب

        +187% 

/  من األراض ي غير املستعملة %10اتساع املساحات املزروعة من الكأل نتيجة استغالل 
تكثيف مجهودات التحسين الوراثي /على أثمنة األعالف في مستويات منخفضة الحفاظ

 .لسالالت املاشية
 +4% 

  +15%   تحسين أساليب الري / تشبيب األشجار/ رفع املساحات املزروعة

  +5% .غزو أسواق جديدة خاصة في الدول اإلفريقية

  +1,2%    .من السكر لبالدنا من الحاجيات االستهالكية %42تغطية 

ألف هكتار منتجة، محققا  879املزروعة  مليون هكتار من بينها  ملساحاتتجاوز ت ا
 .سنوات قبل استكمال أجله 3بذلك الهدف املرسوم من قبل مخطط املغرب األخضر  

  +47,8% 

 القطاع الفالحي

ألف هكتار من األراض ي الفالحية لفائدة الزراعات  700سنوات، مكن مخطط املغرب األخضر من تحويل  10في ظرف   
.ذات القيمة املضافة العالية خاصة األشجار املثمرة والخضروات  
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 نونبر  متم شهر  2016 2017 مالحظات

   قطاع الصيد البحري 
تطبيق الراحة البيولوجية وتعزيز  آليات املراقبة بغية الحد من الصيد غير 

 القانوني

-5,4 %  +11,7 %  الحجم 

+5,4 %  +7,8 % القيمة 

     القطاع املعدني 

 تحسن ملموس للطلب الخارجي خاصة من أمريكا الالتينية وأوروبا وأفريقيا
+22,2 % 

 
 إنتاج الفوسفاط  % 2,8+

   الفوسفاطإنتاج مشتقات  % 20,4+ 20,6%+

       قطاع الصناعة 

 تطور إيجابي خاصة بالنسبة للصناعات الغذائية والسيارات
+2,0 %  +1,2 %  (ف3)مؤشر االنتاج الصناعي دون تكرير البترول 

 (السنة)معدل استخدام الطاقة اإلنتاجية  % 65,9 % 61,1

   قطاع البناء واألشغال العمومية   

تسارع وتيرة نمو قروض  السكن وانتعاش / انتعاش مبيعات االسمنت 
 القروض املمنوحة للمنعشين العقاريين

-2,5 %  -0,5 %  (السنة)استهالك االسمنت 

+4,3 %  +2,5 % القروض البنكية املقدمة للعقار 

       قطاع الطاقة 

 املكتب الوطني للكهرباء واملاء و كذا إنتاج الطاقات املتجددةارتفاع انتاج 
+5,1 % 

 
 اإلنتاج الصافي للطاقة % 3,2+

 استهالك الطاقة % 2,0+ % 4,5+

   قطاع السياحة   

ارتفاع مهم لعدد السياح  / %(15)+تزايد ملحوظ لعدد السياح األجانب 
 %(.51)+و البرازيل %( 173)+الوافدين من األسواق الجديدة خاصة الصين 

+9,9 % 
 

 عدد الوافدين % 0,8+

 عدد الليالي السياحية % 3,6+ % 14,9+

  (3ف )قطاع االتصاالت          

استمرار دينامية سوق االنترنيت مع انتعاش طفيف لسوق الهاتف النقال 
 بعد التباطؤ الذي عرفه هذا السوق خالل السنوات األخيرة

 عدد منخرطي الهاتف النقال % 2,5- % 2,1+

+33,3 %  +21,8 % عدد منخرطي االنترنيت 

        (السنة)قطاع النقل 

 2010سنة قياسية للنقل الجوي حيث سجل أقوى ارتفاع منذ 
+11,6 % 

 
 النقل الجوي  % 3,6+

 النقل البحري  % 8,3+ % 8,1+

 مؤشرات الظرفية االقتصادية

I 9 
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 وزارة االقتصاد واملالية

ظروف تمويل االقتصاد الوطني تحسن   
 

2.1+أو درهم مليار  6.9+و لألسر بالنسبة ٪4.4+ أو درهم مليار  13.6+ ذلك في بما الخاص القطاع دينامية بفضل البنكية القروض تسارع٪ 
 ؛ املالية غير للشركات بالنسبة

والقروض املمنوحة للعقار ( ٪5.3+أو مليار درهم  7.5+٪ مقابل 11.8+مليار درهم أو 18)+ ملموس للقروض املمنوحة للتجهيز رتفاع ا
 (.٪2.5+مليار درهم أو  6.1+٪ مقابل 3.4+مليار درهم أو  10.5)+

lمنخفضة مستويات في املدينة الفائدة معدالت ستقرار . 

الفائدة املدينة ب ٪معدالت  احتساب القروض ذات الطابع املالي دون  /البنكيةالقروض تدفق    
 -بماليير الدراهم-األولى اإلحدى عشر  أشهر خالل 

4
1,4

 

4
6

,7 

4
5,4

 

17,7 

3,1 
6,2 

1,5 

10,7 
16,0 

4
1,8

 

4
6

,1 

4
9

,5 

24,4 

6,6 

24,8 

-4,5 

18,2 

29,4 

200920102011201220132014201520162017

9,13 

7,88 

6,07 

6,51 

5,26 

5,45 

01020304050607080910111213141516
 
17ف 3 



I 11 

 وزارة االقتصاد واملالية

التضخممعدل   

 غير الغذائي/  الغذائيمعدل التضخم 

 متوسط تسع أشهر األولى

الغذائية املواد أسعار  استقرار  بفعل  2016  سنة1,6%  مقابل2017 سنة 0,7% إلى التضخم معدل انخفاض. 

2,3 

2,4 

-1,1 

2,7 2,7 

0,1 0,5 

1,5 1,7 

0,7 0,7 

1,4 

201220132014201520162017

1,3% 

1,9% 

0,4% 

1,6% 1,6% 

0,7% 

   % ب   بعض املقارنات

صندوق النقد الدولي: املصدر   

23,5 

10,9 

5,5 4,5 3,3 
0,7 

 املغرب األردن تونس الجزائر تركيا مصر
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 وزارة االقتصاد واملالية

 البطالة/ سوق الشغل 

17-3 ف و 16- 3ف بين ما شغل منصب ألف 89 إحداث :   54 عنه مؤدى شغل منصب ألف 

                                                                                 35 عنه مؤدى غير  شغل منصب ألف 

10,6 إلى %10,4 من البطالة ملعدل طفيف ارتفاع% :           (%1,1)+ النشيطين السكان لعدد مهم تزايد 

           ؛(%0,9)+ التشغيل حجم 

فقط الحضري  الوسط في  البطالة ارتفاع  :    0,4 14,9 إلى نقطة% 

 %21,3 إلى نقطة  0,6   : سنة 34 إلى 25 من الشباب  -                   

 %19,9 إلى نقطة    0,1                    : الشهادات حاملي  -   

حضري   / وطني : معدل البطالة   
 ب %

-باآلالف– إحداث مناصب الشغل     

145 

34 

93 

190 

56 

139 

58 
41 

-73 

89 

T3-08T3-09T3-10T3-11T3-12T3-13  T3-14T3-15T3-16T3-17  فصل
  12 /3 

 فصل 
3/16 

 فصل
08 /3 

 فصل 
14/3 

 فصل 
3/17 

 فصل 
3/15 

 فصل 
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 فصل 
09/3 

 فصل 
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 فصل 
11/3 

9,1 
9,6 

10,1 10,4 10,6 

14,0 
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15,1 
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T3-13T3-14T3-15T3-16T3-17  فصل 
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 املبادالت اخلارجية 
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 وزارة االقتصاد واملالية

 بماليير الدراهم 2016 2017 القيمةتغير  نسبة التغير 

9,3% +21,0  245,0 224,0 الصادرات 
11,1% +4,4  44,0 39,6 الفوسفاط ومشتقاته 

9,0% +16,6  200,9 184,4 دون الفوسفاط ومشتقاته 

6,3% +26,0  434,7 409,0 الواردات 
27,3% +14,9  69,4 54,5 الطاقة 
-4,7% -2,1  42,5 44,6 املواد الغذائية 
4,2% +13,0  322,9 309,9 دون الطاقة واملواد الغذائية 
1,8% +1,8  105,5 103,7 مواد التجهيز 
5,1% +5,0  101,7 96,7 مواد االستهالك 

2,6% -4,8  -189,8 -185,0  العجز التجاري 
 معدل تغطية الواردات للصادرات  56,3% 54,8% نقطة مئوية1,6+

 التجاري امليزان عجز 

  في النفط أسعار  تطور  مع أساسا ارتباطا6,3%  بـ الواردات ارتفاع نتيجة  2,6%بنسبة التجاري  امليزان لعجز طفيفة زيادة 

    .(األسعار وقع) العالمي السوق 

للمهن األخرى  الصادرات وكذا (11,1 %)+ ومشتقاته الفوسفاط مبيعات ارتفاع نتيجة (9,3 %)+ للصادرات جيد أداء 
 .نقطة 1,6  بـ للواردات الصادرات  تغطية معدل تحسن من مكن مما للمغرب، الجديدة
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25,2 
31,7 

40,3 
48,8 

54,6 58,5 

201 2201 3201 4201 5201 6201 7

7,0 6,9 8,0 7,9 8,4 9,1 
201 2201 3201 4201 5201 6201 7

18,6 20,1 22,0 25,2 29,5 32,1 

201 2201 3201 4201 5201 6201 7

33,0 32,0 33,5 33,0 35,3 37,4 

201220132014201520162017

6,7 7,2 7,0 8,2 9,2 10,9 
201 2201 3201 4201 5201 6201 7

% 
+5,9 

% 
+8,5 

% 
+8,8 

% 
+7,1 

% 
+18,4 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 

 املهن العاملية للمغرب

 (8,8%) الغذائية والصناعات +(18,4%) الطائرات قطاعات خاصة للمغرب العاملية املهن لصادرات اإليجابي التطور  استمرار+ 
 .+(5,9%) والجلد والنسيج +(7,1%) والسيارات +(8,5%)  واإللكترونيك

 الصناعية املنظومات إنجاز  مع التطور  هذا وسيتعزز  (Ecosystèmes) الصناعية التنمية تسريع مخطط إطار  في خلقها تم التي. 

 صناعة الطائرات

 صناعة السيارات

 النسيج والجلد

 الصناعات الغذائية

 الصناعات اإللكترونية

 نسبة التغير 
 الدراهم بمالييرالتراكم  2017/16
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 تنوع الصادرات

 النسيج والجلد

 السيارات

 اإللكترونيك

 مواد أخرى 

مشتقات 
 الفوسفات

 صناعة الطائرات

 املواد الغذائية

 الفوسفاط

 املنتجاتحسب 
ي جر الخاتم الخا : / 2007 :الخاتم الداخلي  2017 

 التكنولوجي املحتوى  ذات للصادرات ملموس تطور 
 قطاع خصوصا الصاعدة بالقطاعات واملرتبطة املرتفع

 .2017 و 2007 بين ما حصته تضاعفت الذي السيارات

القيمة ذات الفوسفاط مشتقات صادرات حصة ارتفاع 
 .العالية املضافة

27% 

12% 

6% 
2% 

13% 
5% 

11% 

24% 

15% 

24% 

4% 
5% 14% 

4% 

13% 

22% 

76% 

5% 

7,8% 

9,6% 

70% 

10% 

8% 

10% 

 األسواقحسب 

 إفريقيا

 أمريكا

 اسيا

 أوروبا

 رغم  املغربية للصادرات  الرئيسية الوجهة أوروبا تبقى 
  إلى 2007 سنة  %76 من انتقلت التي  حصتها انخفاض

 .2017  سنة 70%

 مع موازاة إفريقيا في  للمغرب  السوق  حصة تضاعفت  
 .وآسيا أمريكا في السوق  حصة تعزيز 
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 املغاربة املقيمين بالخارجتحويالت  /السياحة عائدات 

تحويالت املغاربة 
 القاطنين بالخارج

 نسبة التغري 
2017/2016 

I 17 

 الدراهم مباليري

65,4 

62,6 

60,2 60,0 
57,9 58,8 

69,6 64,2 61,2 59,3 57,6 57,8 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 

4,5% بـنسبة بالخارج املقيمين املغاربة وتحويالت%  8,4 بـنسبة السياحة لعائدات جيد أداء. 

2016. سنة % 68,5 مقابل 2017 سنة التجاري  العجز  من % 71,1  تغطية من املداخيل هذه مكنت   

 عائدات السياحة

% 
+8,4 

% 
+4,5 
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 األداءاتالجاري مليزان الحساب 

  حوالي إلى ليصل2017  سنة األداءات مليزان الجاري  الحساب عجز ينخفض أن ينتظر

 الجيد األداء إلى أساسا التحسن هذا ويعزى   2016 سنة % 4,4 مقابل الخام الداخلي الناتج من% 4  

 مواد لواردات املرتفع املستوى   واستمرار الطاقية املواد فاتورة ارتفاع  من بالرغم وذلك للصادرات

   .الكبرى  املشاريع في االستثمار  جهود مع ارتباطا التجهيز 

 الجاري  الحساب
   الخام الداخلي الناتج من

-9,5% 

-7,9% 

-6,0% 

-2,1% 

-4,4% -4,0% 

201 2201 3201 4201 5201 6201 7

2017 
 توقعات

2015 2014 2013 2016 2012 
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 وزارة االقتصاد واملالية

3,5 2,8 3,7 
6,4 6,3 

9,0 

23,5 
27,7 

29,9 31,8 

21,2 
23,7 

201 2201 3201 4201 5201 6201 7

النفقات النخفاض أساسا نتيجة 2017 سنة 12% بنسبة باملغرب املباشرة األجنبية االستثمارات صافي ارتفاع 

   .(%16-) املداخيل من أسرع بوتيرة (58%-)

2016 سنة درهم مليار  6,3 مقابل 2017 درهم مليار  9 فاقت التي بالخارج املغربية لالستثمارات كبير  ارتفاع. 

 االستثمارات املباشرة

األجنبية صايف االستثمارات 
 ابملغرباملباشرة 

 الرتاكم مباليري الدراهم
2017 2016 2015 2014 2013 2012 

 االستثمارات املغربية ابخلارج
% 

+35,6 

% 
+12 
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 الدراهم بمالييراالحتياطيات الدولية الصافية 

الصرف احتياطيات   

 بتوقعات ارتباطا درهم مليار  48 بلغ والذي 2017 يوليوز  7 حتى سجل الذي الكبير التراجع بعد الصرف احتياطيات انتعاش استمرار 
 .التنفيذ حيز  الصرف نظام إصالح مشروع إطالق نية عن اإلعالن جراء املرتقبة االقتصاديين الفاعلين

2016 سنة نهاية مع مقارنة درهم مليار  8 إلى الصرف احتياطات انخفاض تراجع ،2017 دجنبر متم حتى. 

والخدمات السلع واردات من أشهر 6  من أكثر  يعادل ما الدولية االحتياطيات صافي بلغ. 

درهم مليار 30 بحوالي للبنوك الصافية الخارجية املوجودات ارتفاع. 

249 247 248 244 242 
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206 204 
217 223 228 

238 241 
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 دجنبر
2017 

 دجنبر يناير مارس فبراير أبريل مايو يونيو غشت يوليوز  شتنبر أكتوبر نونبر
2016 
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8,8

8,9

9,0

9,1

9,2

9,3

9,4

9,5

12/01 15/01 16/01 17/01 18/01 19/01 22/01 23/01 24/01 25/01
10,9

11,0

11,1

11,2

11,3

11,4

11,5

11,6

11,7

12/01 15/01 16/01 17/01 18/01 19/01 22/01 23/01 24/01 25/01

 نظام سعر الصرف

 السابق النطاق داخل مستقرا الدرهم صرف سعر ظل ،2018 يناير 15 في  الصرف لسعر الجديد النظام اعتماد منذ 
   .الواردات من أشهر 6 حدود في مستقرا  ظل الصرف احتياطيات مستوى  أن كما ٪،0,3± نسبةب الدرهم لتدبدب

 الوطنية العملة قيمة في والفاعلين السوق  ثقة 

   .اإلصالح مع إيجابي تجاوب 

1,1  بـ اليورو أمام انخفاض مقابل ،2018 يناير 25 و 12 بين ما  %1,2 بـ ارتفاعا الدوالر مقابل الدرهم صرف سعر عرف% 
   .العاملية األسواق في %2,4  بـ الدوالر مقابل اليورو بـارتفاع أساسا ارتباطا وذلك

 22 الفترة هذه خالل بلغت األجنبية العمالت على األبناك طلبات فإن الصرف، سوق   في املغرب  بنك تدخالت مستوى  على 
 .املغرب بنك طرف من بالكامل تلبيتها تم دوالر، مليون 

 2018يناير  12منذ في سوق الصرف والدوالر  تطور سعر صرف الدرهم مقابل اليورو 

الدرهمالدوالر مقابل   اليورو مقابل الدرهم 

 األدنىالسعر 

 السعر األقصى

 السعر املحوري لليورو
 (سلة الدرهم)

+2,5% 

-2,5% 

+2,5% 

-2,5% 
 السعر املحوري للدوالر ±0,3%

 (سلة الدرهم)



 املالية العمومية
 2017النتائج األولية لتنفيذ قانون املالية لسنة 
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 يناهزعن عجز  2017أسفر تنفيذ قانون املالية لسنة  

 من الناتج الداخلي الخام، في تطابق مع 3,5%  

 (.%4,1) 2016التوقعات و تحسن مقارنة مع سنة 
 
 

 وتحسين الجارية النفقات في التحكم بفضل اإلنجاز  هذا تأتى وقد
 .االستثمار نفقات تسريع مواصلة من بالرغم وذلك املوارد، تعبئة

 

    2017املالية لسنة قانون 
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 مباليري الدراهم

 نسبة االنجاز
 دجنبر التطور 

2017 
 دجنبر
2016 

 بماليين الدراهم
 % القيمة

101,5% 11,5  5,2% 229,9 218,4 املداخيل الجارية 

99,8% 11,6   6,1% 200,5 218,4  الجبائيةاملداخيل 

109,7% 7,0   16,3% 50,0 43,0     الضريبة على الشركات  

96,2% 0,3   0,7% 39,3 39,0      على الدخل الضريبة  

98,1% 4,0    7,6% 56,9 52,8     الضريبة على القيمة املضافة  

92,3% 1,6    8,1% 20,9 19,3               في الداخل 

101,8% 2,5   7,4% 36,0 33,5               على االستيراد 

102,9% 1,2   4,8% 27,4 26,1     الضريبة الداخلية على االستهالك  

96,4% -0,5   -5,1% 8,6 9,1     الرسوم الجمركية  

86,8% -0,2   -1,0% 15,7 15,8      والتنبررسوم التسجيل  

115,8% -0,09  -0,3% 25,8 25,9 الجبائيةملداخيل غير ا 

87,8% -0,03  -0,3% 8,0 8,0     املداخيل املتأتية من املؤسسات واملنشآت العامة :  منها 

119,4% 2,3  32,0% 9,5 7,2             الهبات املتأتية من دول مجلس التعاون الخليجي 

62,8% -1,8  -17,9% 8,3 10,1              مداخيل أخرى           

I 24 

 تطور املداخيل  
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 :2016 سنة مع مقارنة

والرسوم الضرائب أهم مردودية في تحسن نتيجة مليار  11,6 ب الجبائية املداخيل ارتفاع.  

التعاون  مجلس دول  مع التعاون  إطار  في املبرمجة املنح برسم درهم مليار  2,3 قدره ارتفاع  
   درهم، مليار 9,5 لتبلغ الخليجي

 ( % 5,2أو ) مليار درهم  11,5في املجموع، سجلت املداخيل تحسنا ب 
 2016سنة مقارنة مع 

 تطور املداخيل  
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 نسبة االنجاز

)*( 

 دجنبر التطور 
2017 

 دجنبر
2016 

 بماليين الدراهم
 % القيمة

98,0% 2,9  1,4% 205,8 203,0 جاريةال نفقاتال 

98,0% -0,3  -0,2% 104,6 104,9      األجور  

96,1% 1,8  3,2% 58,8 56,9     نفقات التسيير 

98,6% -0,02   -0,1% 27,1 27,1     فوائد الدين  

104,6% 1,2   8,7% 15,3 14,1     املقاصة 

120,3% 3,2  5,1% 66,9 63,7 االصدارات برسم االستثمار 

I 26 

 تنفيذ النفقات  
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 :2016 سنة مع مقارنة

سنة درهم مليار  104,8 مقابل درهم مليار  104,6 حوالي في استقرار شبه :األجور  نفقات  
2016، 

درهم، مليار  1,8 بحوالي ارتفاع :األخرى  وخدمات سلع 

درهم، مليار  27,1 حوالي لتبلغ 2016 سنة مع باملقارنة استقرار شبه :الدين فوائد 

مليار  10,3 منها درهم، مليار  15,3 لتبلغ  درهم مليار  1,2 بحوالي ارتفاع :املقاصة تحمالت 
 البوتان، بغاز  يتعلق فيما درهم

درهم مليار 66,9 ليبلغ درهم مليار  3,2 بحوالي ارتفاع :االستثمار برسم اإلصدارات 
  . ٪79 تجاوزت قياسية  إصدار  نسبة بذلك مسجلة

 تنفيذ النفقات  
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63,8% 
69,8% 71,9% 75,1% 

79,4% 

20132014201520162017

 نسبة إصدار نفقات االستثمار

 تنفيذ النفقات  



 مؤشرات املديونية
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 مديونية اخلزينة 

144,4 

دين الخزينة نسبة إلى 
 الناتج الداخلي الخام

 نقطة 0,6+

 الدين الداخلي

 الدين الخارجي

 مقابل 2017 سنة الخام الداخلي الناتج من ٪64,5 ليبلغ انخفاضا املديونية معدل  سجل ،2008 عام منذ مرة ألول  

 .املاضية السنة 64,7٪

املقبلة السنوات خالل التنازلي مساره يواصل أن املنتظر  ومن لالستمرار، قابل الخزينة دين 

 حجم دين الخزينة 
 نسبة إلى الناتج الداخلي الخام/ ماليير الدراهم 



I 31 

 وزارة االقتصاد واملالية

77% 
76% 

77% 76% 
77% 76% 

512,2 

144,4 

 للخزينة التمويلية الحاجيات
 الدراهم ماليير

 صافي التمويالت الداخلية

 صافي التمويالت الخارجية

الخزينة لتمويل الرئيس ي املصدر  الخزينة سندات سوق  يبقى 

43,9 
37,0 36,4 

45,9 
35,9 35,4 

15,2 

15 
9,3 

2,8 3,3 

201220132014201520162017

59,2 

52,0 

45,7 46,2 

38,7 38,7 

 مديونية اخلزينة 
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الدين تكلفة مؤشرات تحسن 

 2017 سنة ٪4,04 إلى 2016 سنة ٪4,12 من الخزينة لدين املتوسطة التكلفة  تحسن استمرار. 

2017 سنة ٪12,4 إلى 2016 سنة  ٪12,7 من العادية املوارد الى نسبة الخزينة دين فوائد تحمالت نسبة انخفاض. 

10,1% 10,2% 
9,7% 

10,3% 
11,3% 

12,0% 

13,3% 
12,7% 12,4% 

2,3% 2,3% 2,3% 2,4% 2,6% 2,8% 2,9% 2,7% 2,6% 

200920102011201220132014201520162017

4,90% 

4,18% 
4,33% 

4,12% 4,04% 

5,10% 

4,56% 
4,79% 

4,53% 
4,47% 

4,20% 

2,90% 2,80% 2,70% 2,64% 

200920102011201220132014201520162017

 دين الخزينة

 الدين الداخلي

 الدين الخارجي

 التكلفة املتوسطة للدين حتمالت الفوائد

 نسبة للموارد العادية

 نسبة للناتج الداخلي الخام

 مديونية اخلزينة 
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200920102011201220132014201520162017

(أقل من سنة)  

 

 داخلي دين هو  الخزينة دين من                  78%  الخزينة دين بنية

 األمد بعيد و  متوسط دين هو  الخزينة دين من %                 87,6 : املخاطر مؤشرات

   الخزينة لدين املتوسطة السداد مدة : أشهر 10 و سنوات                                     6         

 

17,0% 
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دين ذو مدى 
 متوسط و طويل
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ش7س5  
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 مديونية اخلزينة 
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2,10% 2,15% 
2,34% 2,45% 

2,74% 

3,08% 
3,20% 

3,86% 

4,31% 

2,17% 2,19% 
2,38% 

2,54% 
2,75% 

3,29% 

3,69% 

4,00% 

4,41% 

 سنة 30 سنة 20 سنة 15 سنوات 10 سنوات 5 سنتين أسبوع  52 أسبوع  26 أسبوع  13

 

 : إىل بنيتها حتسن عن فضال وحتمالهتا املديونية تطور يرجع
امليزانية عجز  في التحكم 

 املقبولة الخزينة سندات فائدة أسعار  سجلت حيث الداخلي السوق  في الخزينة تمويل ظروف تحسن استمرار 

 انخفاضا سجلت أن بعد املاضية بالسنة مقارنة 2017 سنة خالل املتوسط في أساس نقطة 13 يتجاوز  لم ارتفاعا

   2016 و 2014 سنتي بين ما املتوسط في أساس نقطة 78,6 ب

الداخلي للدين النشيط التدبير  عمليات إلى اللجوء 

2017 

2016 

 مديونية اخلزينة 



 شكرا على انتباهكم


