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 بـــــــــــــالغ

 2018سنة المبادالت الخارجية خالل  حصيلة
 

 

 

 :بما يلي 2018 سنةخالل للمغرب تميزت نتائج المبادالت الخارجية 

 :على مستوى المبادالت التجارية 

( + مليار درهم 43) الوارداتعلى مستوى سواء  ،2018خالل سنة  المبادالت التجارية للسلع ارتفاعاعرفت 

 . مليار درهم(+  26,3) الصادرات أو فيما يخص

فيما يخص . (2017درهم نهاية  مليار 438,1درهم مقابل  مليار 481 (8,9 %نسبته تزايدا  الواردات سجلت

  .2017 سنةمتم مليار درهم  248,8ليار درهم مقابل م 275,2 :+6,10% بنسبة اارتفاعالصادرات فقد سجلت 

السنة الماضية كما خالل مليار درهم  189,2 مليار درهم مقابل 205,9بلغ العجز التجاري حوالي وهكذا فقد

 .2017نهاية سنة   %56,8مقابل   57,2%  بلغت تغطية الصادرات للواردات نسبة

 

  الجاريعلى مستوى الحساب: 

 60,6عجزا في معامالت الحساب الجاري قدره  2018 برسم سنةميزان المدفوعات سجلت المعطيات المؤقتة ل

 .خالل السنة الماضيةمليار درهم  36,3-بل مليار درهم مقا

 مليار درهم  14,9بمقدار المتعلقة بالسلع بادالت المالمسجل على مستوى عجز تفاقم الهذه النتيجة إلى عزى تو

 20,9-)مليار درهم  2,1وعلى مستوى الدخل األولي بمقدار  مليار درهم( -174,9مقابل مليار درهم  189,8-)

باإلضافة إلى تراجع فائض بند الدخل الثانوي )التحويالت الجارية( بمقدار  مليار درهم( 18,8-مقابل مليار درهم 

مليار درهم مقابل  75مليار درهم ) 2,6مقدار مليار درهم. أما بند الخدمات، فقد عرف تحسنا للفائض ب 9,9

 .مليار درهم( 72,4

 



 2018حصيلة المبادالت الخارجية خالل سنة  - بالغ

 مكتب الصرف

 

  الدولية:على مستوى االستثمارات 

أفرز وضع االستثمار الدولي للمغرب، والذي يمثل الوضعية المالية لالقتصاد المغربي مقابل بقية العالم، في متم 

.  2018مليار درهم نهاية شهر شتنبر  - 710,6مليار درهم مقابل   727,3وضعا صافيا مدينا بلغ 2018سنة 

+ مليار درهم( بوثيرة أكبر من ارتفاع 21,7ويفسر هذا الوضع أساسا بارتفاع إجمالي الخصوم المالية للمغرب )

 : + مليار درهم( 5,1إجمالي األصول المالية )

+  14,6ي عرفها رصيد االستثمارات األجنبية المباشرة )يعود ارتفاع رصيد الخصوم المالية أساسا إلى الزيادة الت

 .+ مليار درهم( 8مليار درهم(، ورصيد االستثمارات األخرى )

مليار  5,9أما ارتفاع مستوى إجمالي األصول المالية، فيعزى باألساس إلى زيادة رصيد األصول االحتياطية ب 

مليار درهم بالرغم من انخفاض رصيد  3درهم، وبشكل أقل إلى ارتفاع رصيد االستثمارات المباشرة ب 

 مليار درهم.    - 4االستثمارات األخرى بما يقارب 

 يانات الحسابات الدولية التفصيلية من خالل الموقع اإللكتروني لمكتب الصرفويمكن االطالع على ب

)www.oc.gov.ma). 

 

  

http://www.oc.gov.ma)/
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 مكتب الصرف

 

 

 

ان التجاري )السلع( ز  المي 

      

 مليون درهم سنوات

2018* 2017 2016 2015 2014   

            

 مجموع المعامالت 592.104 590.265 636.235 686.921 756.191

  CAFالواردات   391.296 372.225 410.584 438.080 481.035

 تطور )%( 2,0 4,9- 10,3 6,7+ 9,8+

 FABالصادرات   200.808 218.040 225.651 248.841 275.156

 تطور )%( 8,3 8,6+ 3,5+ 10,3+ 10,6+

 رصيد الميزان التجاري   190.488- 154.185- 184.933- 189.239- 205.879-

 تطور )%( 4,0- 19,1- 19,9 2,3+ 8,8+

 معدل التغطية )%( 51,3 58,6 55,0 56,8 57,2

            

       أرقام مؤقتة (*)     
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ميزان المدفوعات

برسم سنة 2018*

ن الدراهم( معطيات مؤقتة )بماليي 

رصيدمديندائنحساب المعامالت الجارية

841,4 114-561,4 720,0519 404السلع والخدمات

823,6 189-499,3 675,7420 230السلع

664,5 190-333,5 669,0420 229البضائع العامة

874,7+     -874,7الصادرات قيد المتاجرة

33,8-132,0165,8الذهب غير النقدي

982,2 74+062,1 044,399 174الخدمات

819,0 15+848,029,0 15خدمات الصناعة التحويلية للمدخالت المادية المملوكة آلخرين

ي موضع آخر
 
899,8 1+892,8993,0 2خدمات الصيانة واإلصالح غير المدرجة ف

773,0 8-784,3 011,341 33خدمات النقل

912,5 15-645,6 733,126 10النقل البحري

381,1 6+831,1 212,210 17النقل الجوي

714,0+299,1 013,14 5طرق النقل األخرى

يد وحمل الرسائل 44,4+52,98,5خدمات البر

180,9 54+857,8 038,718 73خدمات السفر

587,0 1+699,7 286,71 3أسفار ألغراض العمل

593,9 52+158,1 752,017 69أسفار ألغراض شخصية

789,9-980,2 190,34 4خدمات البناء واإلنشاءات

634,0+107,5473,5 1خدمات التأمير  ومعاشات التقاعد

325,0-639,2964,2الخدمات المالية

519,0 1-566,7 47,71الرسوم عىل استخدام الملكية الفكرية

007,5 13+635,4 642,92 15خدمات االتصاالت والكمبيوتر والمعلومات

571,6 5+684,3 255,914 20خدمات األعمال األخرى

ويحية 961,7+292,9331,2 1الخدمات الشخصية والثقافية والير

ي موضع آخر
 
685,4 5-762,5 077,111 6السلع والخدمات الحكومية غير مدرجة ف

866,8 20-016,0 149,227 6الدخل األولي

043,0 21-975,2 932,226 5دخل االستثمارات

ة 637,5 14-742,9 105,417 3االستثمارات المباشر

354,6 3-459,0 104,43استثمارات الحافظة

694,4 5-773,3 78,95االستثمارات األخرى

643,5 2+     -643,5 2األصول االحتياطية

176,2+217,040,8الدخل األولي اآلخر

092,0 75+108,6 200,66 81الدخل الثانوي

706,6 3+023,0 729,61 4الدخل الثانوي العمومي

385,4 71+085,6 471,05 76الدخل الثانوي الخاص

616,2 60-686,0 069,8552 492رصيد حساب المعامالت الجارية

     -     -     -حساب الرأسمال

اض )–( ي االقتر
 
ي اإلقراض )+( / صاف

 
616,2 60-صاف

الحساب المالي
ي اقتناء 

 
صاف

األصول المالية

ي تحمل 
 
صاف

الخصوم
الرصيد

ة 919,0 27-169,0 250,034 6االستثمارات المباشر

598,0 22-373,0 775,028 5حصص الملكية وأسهم صناديق االستثمار

321,0 5-796,0 475,05أدوات الدين

363,5 7+924,1 4-439,4 2استثمارات الحافظة

137,7 4+745,4 1-392,3 2حصص الملكية وأسهم صناديق االستثمار

225,8 3+178,7 3-47,1سندات الدين

289,6-750,7 1-040,3 2-المشتقات المالية

449,3 17-558,5 890,814 2-االستثمارات األخرى

295,6+     -295,6حصص الملكية األخرى

193,9 6-428,9 765,01 4-العملة والودائع

169,5 3-169,5 3     -القروض

381,5 8-960,1 578,69 1االئتمانات التجارية

     -     -     -حسابات أخرى مستحقة الدفع/ القبض

433,2 9-     -433,2 9-األصول االحتياطية

ات األصول والخصوم 727,6 47-052,7 674,942 5-مجموع تغتر

اض )–( ي االقتر
 
ي اإلقراض )+( / صاف

 
727,6 47-صاف

ي السهو والخطأ
 
888,6 12+صاف
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وضع االستثمار الدولي للمغرب

دجنبر 2018

 معطيات مؤقتة )بماليين الدرهم(
الوضع الصافيالخصوماألصول العناصر األساسية

559.538,0-54.824,0614.362,0االستثمارات  المباشرة

508.635,7-49.075,0557.710,7حصص الملكية و أسهم صناديق االستثمار

508.635,7-49.075,0557.710,7مستثمر مباشر في مؤسسات استثمار مباشر

50.902,3-5.749,056.651,3 أدوات الدين

50.902,3-5.749,056.651,3مستثمر مباشر في مؤسسات استثمار مباشر

86.163,8-14.630,6100.794,4استثمارات الحافظة

16.306,4-13.490,229.796,6حصص الملكية و أسهم صناديق االستثمار

10.181,6-1.157,811.339,4 شركات تلقي الودائع بخالف البنك المركزي

6.124,8-12.332,418.457,2القطاعات األخرى

5.718,2+6.045,6327,4 الشركات المالية األخرى

11.843,0-6.286,818.129,8 الشركات غير المالية، واألسر المعيشية، والمؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم األسر المعيشية

69.857,4-1.140,470.997,8 سندات الدين

208,0-1.048,81.256,8 شركات تلقي الودائع بخالف البنك المركزي

42.512,0-42.512,0     -الحكومة العامة

27.137,4-91,627.229,0القطاعات األخرى

91,6+     -91,6 الشركات المالية األخرى
27.229,0-27.229,0     - الشركات غير المالية، واألسر المعيشية، والمؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم األسر المعيشية

62,1+354,4292,3المشتقات المالية )عدا االحتياطيات( وخيارات االكتتاب الممنوحة للموظفين

315.662,3-74.497,5390.159,8االستثمارات األخرى

2.335,4+     -2.335,4رؤوس األموال األخرى

7.788,0+44.905,237.117,2العملة والودائع

2.300,3-825,83.126,1البنك المركزي

5.637,1+39.628,233.991,1 شركات تلقي الودائع بخالف البنك المركزي

4.451,2+     -4.451,2القطاعات األخرى

1.242,2+     -1.242,2 الشركات المالية األخرى

3.209,0+     -3.209,0 الشركات غير المالية، واألسر المعيشية، والمؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم األسر المعيشية

287.195,8-357,9287.553,7القروض

2.180,3-357,92.538,2 شركات تلقي الودائع بخالف البنك المركزي

106.680,0-106.680,0     -الحكومة العامة

178.335,5-178.335,5     -القطاعات األخرى

641,0-641,0     - الشركات المالية األخرى

177.694,5-177.694,5     - الشركات غير المالية، واألسر المعيشية، والمؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم األسر المعيشية

31.121,0-26.899,058.020,0االئتمانات التجارية والسلف

31.121,0-26.899,058.020,0القطاعات األخرى

31.121,0-26.899,058.020,0 الشركات غير المالية، واألسر المعيشية، والمؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم األسر المعيشية

7.468,9-7.468,9     -حقوق السحب الخاصة )المخصصات(

234.025,8+     -234.025,8األصول االحتياطية

8.731,5+8.731,5الذهب النقدي

7.234,0+7.234,0حقوق السحب الخاصة

1.960,3+1.960,3وضع االحتياطات لدى صندوق النقد الدولي

216.100,0+216.100,0النقد األجنبي

727.276,2-378.332,31.105.608,5مجموع األصول/الخصوم


