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 بـــــــــــــالغ

 األول من ربعال المبادالت الخارجية خالل حصيلة

 2019سنة 
 

 

 :بما يلي 2019ألول من سنة الربع اخالل للمغرب تميزت نتائج المبادالت الخارجية 

 

  مستوى المبادالت التجارية:على 

                  سواء على مستوى الواردات ،2019سنة  خالل الربع األول منالتجارية للسلع ارتفاعا  المبادالتعرفت 

 الصادرات.و فيما يخص أ

 األول من ربعال مليار درهم نهاية 119,4مليار درهم مقابل  123,3 (3,3 %تزايدا نسبته  الواردات سجلت

مليار  71,3مليار درهم مقابل  74,7 :4,7 درات فقد سجلت ارتفاعا بنسبة %فيما يخص الصا (.2018سنة 

 .2018سنة  من شهر مارس درهم متم

السنة  نفس الفترة من خاللمليار درهم  48,1مليار درهم مقابل  48,6 وهكذا فقد بلغ العجز التجاري حوالي

  .2018سنة  الربع األول من نهاية 59,7مقابل % 60,6نسبة % الماضية كما بلغت تغطية الصادرات للواردات 

 

 على مستوى الحساب الجاري: 

 عجزتحسنا على مستوى  2019 سنةالربع األول من برسم ميزان المدفوعات ل ت المعطيات المؤقتةسجل

نفس خالل مليار درهم  10,4-بل مليار درهم مقا 8,5-مليار درهم:  1,9أو  %18,3بنسبة الحساب الجاري 

 .السنة الماضيةالفترة من 

 17,8مليار درهم مقابل  20مليار درهم ) 2,2تحسن فائض بند الخدمات بمقدار هذه النتيجة إلى عزى تو

 مليار درهم  0,4بمقدار  يةالسلعبادالت مالعجز باإلضافة إلى تقلص طفيف ل مليار درهم(

بينما عرف فائض بند الدخل الثانوي )التحويالت الجارية( تراجعا  مليار درهم( -44,7مقابل مليار درهم  44,3-)

 .مليار درهم 1,5فقد ظل شبه مستقر في مستوى  ،الدخل األوليأما عجز بند  .مليار درهم 0,6بمقدار 
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 مكتب الصرف

 

 مليار درهم 3,6نسبيا عن طريق األصول االحتياطية للبنك المركزي في حدود وقد تمت تغطية هذا العجز 

 االستثمارات المباشرة.بند "العملة والودائع" وكذا المترتبة عن التدفقات الصافية لباإلضافة إلى 

 الدولية:لى مستوى االستثمارات ع 

بقية العالم، في  اتجاه المغربي لالقتصاد المالية ، والذي يمثل الوضعيةأفرز وضع االستثمار الدولي للمغرب

نهاية درهم  مليار - 735,9مقابل مليار درهم  736 5,غبلشبه مستقرا صافيا مدينا  وضعا 2019 متم شهر مارس

مليار درهم( وإجمالي  4,7-)المالية للمغرب الخصوم  نخفاض كل من إجمالياالوضع بويفسر هذا   .2018 دجنبر

 (.مليار درهم 5-,3المالية ) األصول

 دجنبرليار درهم نهاية م1.105,8 مليار درهم مقابل 1.101,1 يعزى انخفاض رصيد الخصوم المالية )

 . (مليار درهم 5,5-األخرى )االستثمارات رصيد  على مستوى  سباألسا ( إلى التراجع الحاصل2018

          االستثمارات األخرى رصيد  تراجعباألساس إلى  يرجعمستوى إجمالي األصول المالية،  انخفاضأما 

 رصيد ارتفاعمليار درهم، بالرغم من  3,2 ما قدرهاألصول االحتياطية بوانخفاض رصيد  مليار درهم 5,3 ب

 مليار درهم.  2,7 قدرهما المباشرة ب تاالستثمارا

 

 

 ويمكن االطالع على بيانات الحسابات الدولية التفصيلية من خالل الموقع اإللكتروني لمكتب الصرف

)www.oc.gov.ma). 
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مليون درهم

2019* 2018* 2017 2016 2015

197 953 190 739 172 801 155 477 147 049 مجموع المعامالت

123 294 119 413 108 601 96 486 91 367  CAF  واردات ال

+3,3 +10,0 12,6 +5,6 -9,1 تطور )%(

74 659 71 326 64 200 58 991 55 682 FAB  صادرات ال

+4,7 +11,1 +8,8 +5,9 +11,5 تطور )%(

-48 635 -48 087 -44 401 -37 495 -35 685 تجاري   رصيد الميزان ال

+1,1 +8,3 18,4 +5,1 -2,4 تطور )%(

60,6 59,7 59,1 61,1 60,9 تغطية )%( معدل ال

      أرقام مؤقتة (*)

الميزان التجاري )السلع( 
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وضع االستثمار الدولي للمغرب

مارس 2019

 معطيات مؤقتة )بماليين الدرهم(

الوضع الصافيالخصوماألصول العناصر األساسية

562.331,9-52.505,1614.837,0االستثمارات  المباشرة

509.024,9-48.094,1557.119,0حصص الملكية و أسهم صناديق االستثمار

509.024,9-48.094,1557.119,0مستثمر مباشر في مؤسسات استثمار مباشر

53.307,0-4.411,057.718,1 أدوات الدين

53.307,0-4.411,057.718,1مستثمر مباشر في مؤسسات استثمار مباشر

89.455,4-12.037,2101.492,6استثمارات الحافظة

19.157,7-10.933,930.091,6حصص الملكية و أسهم صناديق االستثمار

9.695,1-988,110.683,2 شركات تلقي الودائع بخالف البنك المركزي

9.462,6-9.945,819.408,4القطاعات األخرى

1.520,2+3.901,22.381,0 الشركات المالية األخرى

10.982,8-6.044,617.027,4 الشركات غير المالية، واألسر المعيشية، والمؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم األسر المعيشية

70.297,7-1.103,371.401,0 سندات الدين

211,2-1.035,81.247,0 شركات تلقي الودائع بخالف البنك المركزي

42.649,0-42.649,0     -الحكومة العامة

27.437,5-67,527.505,0القطاعات األخرى

67,5+     -67,5 الشركات المالية األخرى
27.505,0-27.505,0     - الشركات غير المالية، واألسر المعيشية، والمؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم األسر المعيشية

161,2+302,1140,9المشتقات المالية )عدا االحتياطيات( وخيارات االكتتاب الممنوحة للموظفين

315.458,0-69.186,2384.644,2االستثمارات األخرى

2.338,8+     -2.338,8رؤوس األموال األخرى

5.977,3+41.684,035.706,7العملة والودائع

1.829,3-1.500,83.330,1البنك المركزي

3.355,9+35.732,532.376,6 شركات تلقي الودائع بخالف البنك المركزي

4.450,7+     -4.450,7القطاعات األخرى

1.274,7+     -1.274,7 الشركات المالية األخرى

3.176,0+     -3.176,0 الشركات غير المالية، واألسر المعيشية، والمؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم األسر المعيشية

287.418,7-342,4287.761,1القروض

2.600,5-342,42.942,9 شركات تلقي الودائع بخالف البنك المركزي

104.976,0-104.976,0     -الحكومة العامة

179.842,2-179.842,2     -القطاعات األخرى

574,0-574,0     - الشركات المالية األخرى

179.268,2-179.268,2     - الشركات غير المالية، واألسر المعيشية، والمؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم األسر المعيشية

28.824,0-24.821,053.645,0االئتمانات التجارية والسلف

28.824,0-24.821,053.645,0القطاعات األخرى

28.824,0-24.821,053.645,0 الشركات غير المالية، واألسر المعيشية، والمؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم األسر المعيشية

7.531,4-7.531,4     -حقوق السحب الخاصة )المخصصات(

230.574,6+     -230.574,6األصول االحتياطية

8.878,7+8.878,7الذهب النقدي

7.264,8+7.264,8حقوق السحب الخاصة

1.976,7+1.976,7وضع االحتياطات لدى صندوق النقد الدولي

212.454,4+212.454,4النقد األجنبي

736.509,5-364.605,21.101.114,7مجموع األصول/الخصوم


