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 2019 شتنبر 30الرباط، في 

 

 بـــــــــــــالغ

 األول من النصف المبادالت الخارجية خالل حصيلة

 2019سنة 
 

 

 

 :بما يلي 2019ألول من سنة النصف اتميزت نتائج المبادالت الخارجية للمغرب خالل 

 

  مستوى المبادالت التجارية:على 

                  سواء على مستوى الواردات ،2019سنة  األول من النصفخالل التجارية للسلع ارتفاعا  المبادالتعرفت 

 الصادرات.و فيما يخص أ

النصف األول  مليار درهم نهاية 241,5مليار درهم مقابل  250,4 (7,3 %تزايدا نسبته  الواردات سجلت

 143,5مليار درهم مقابل  147,9 : 3 درات فقد سجلت ارتفاعا بنسبة %فيما يخص الصا(. 2018من سنة 

 .2018سنة  شهر يونيو من مليار درهم متم

السنة  نفس الفترة من خاللمليار درهم  98مليار درهم مقابل  102,7 وهكذا فقد بلغ العجز التجاري حوالي

  .2018سنة  النصف األول من نهاية 59,4مقابل % 59نسبة % الماضية كما بلغت تغطية الصادرات للواردات 

 

 على مستوى الحساب الجاري: 

 الجاريمعامالت الحساب  زعجفي  استقرارا 2019 سنةاألول من  النصفبرسم ميزان المدفوعات سجل 

 .الماضيةنفس الفترة من السنة  خالل مليار درهم 29,3- مقابل درهممليار 29 ,2 مسجال

مليار درهم( وبند  3+بند الخدمات )فائض  من على مستوى كلالمسجل  التحسن هذه النتيجة إلىعزى تو

 .درهم مليار  3,7رهقدا بم اتفاقمالسلع بادالت عجز م لفي حين سج درهممليار  0,9+ بمقداراالولي الدخل 
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  الدولية:على مستوى االستثمارات 

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

نهاية مارس درهم  مليار 736-,1مليار درهم مقابل  751,9 غصافيا مدينا بل وضعا 2019متم شهر يونيو 

  (مليار درهم 26+,3)المالية إجمالي كل من الخصوم  رتفاعويفسر هذا الوضع أساسا با  .2019

  : مليار درهم( 10+,6المالية ) و األصول

مليار درهم نهاية مارس  1.102مليار درهم مقابل  1.128 3,رصيد الخصوم المالية ) ويعزى ارتفاع

 مليار درهم 19, 9بما قدره "األخرى االستثمارات"رصيد  الى ارتفاع( 2019

 المالية أساسا الى ارتفاع رصيد األصول االحتياطية رصيد األصول ارتفاع يرجعفي حين 

  مليار درهم. 7,2 ب

 

 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

398.291 384.985 345.925 320.683 306.058 مجموع المعامالت

250.430 241.484 220.046 203.630 193.045  CAF  واردات ال

+3,7 +9,7 8,1 +5,5 -5,9 تطور )%(

147.861 143.501 125.879 117.053 113.013 FAB  صادرات ال

+3,0 +14,0 +7,5 +3,6 +8,9 تطور )%(

-102.569 -97.983 -94.167 -86.577 -80.032 تجاري   رصيد الميزان ال

+4,7 +4,1 8,8 +8,2 -21,0 تطور )%(

59,0 59,4 57,2 57,5 58,5 تغطية )%( معدل ال

      أرقام مؤقتة (*)

يناير - يونيو

الميزان التجاري )السلع( 
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ميزان المدفوعات

النصف األول من سنة 2019*

ن الدراهم( معطيات مؤقتة )بماليي 

رصيدمديندائنحساب المعامالت الجارية

983,4 54-033,1 049,7266 211السلع والخدمات

661,0 93-885,0 224,0218 125السلع

731,8 93-738,8 007,0218 125البضائع العامة

165,0+     -165,0الصادرات قيد المتاجرة

94,2-52,0146,2الذهب غير النقدي

677,6 38+148,1 825,747 85الخدمات

924,0 7+937,013,0 7خدمات الصناعة التحويلية للمدخالت المادية المملوكة آلخرين

ي موضع آخر
 
332,4 1+847,4515,0 1خدمات الصيانة واإلصالح غير المدرجة ف

286,5 3-545,9 259,420 17خدمات النقل

833,7 7-445,6 611,913 5النقل البحري

719,5 3+037,0 756,55 8النقل الجوي

823,9+034,0 857,92 2طرق النقل األخرى

يد وحمل الرسائل 3,8+33,129,3خدمات البر

380,8 23+381,2 762,09 32خدمات السفر

620,0+474,3854,3 1أسفار ألغراض العمل

760,8 22+526,9 287,78 31أسفار ألغراض شخصية

32,7-552,4 519,71 1خدمات البناء واإلنشاءات

181,0+466,7285,7خدمات التأمير  ومعاشات التقاعد

224,9-411,9636,8الخدمات المالية

615,6-37,3652,9الرسوم عىل استخدام الملكية الفكرية

328,9 6+421,8 750,71 7خدمات االتصاالت والكمبيوتر والمعلومات

155,1 6+755,3 910,46 12خدمات األعمال األخرى

ويحية 429,2+617,8188,6الخدمات الشخصية والثقافية والير

ي موضع آخر
 
894,1 2-199,5 305,45 2السلع والخدمات الحكومية غير مدرجة ف

325,6 9-282,0 956,412 2الدخل األولي

399,7 9-266,1 866,412 2دخل االستثمارات

ة 041,7 6-014,7 973,08 1االستثمارات المباشر

594,4 1-602,3 7,91استثمارات الحافظة

622,3 2-649,1 26,82االستثمارات األخرى

858,7+     -858,7األصول االحتياطية

74,1+90,015,9الدخل األولي اآلخر

061,7 35+308,7 370,43 38الدخل الثانوي

157,8+699,0541,2الدخل الثانوي العمومي

903,9 34+767,5 671,42 37الدخل الثانوي الخاص

247,3 29-623,8 376,5281 252رصيد حساب المعامالت الجارية

     -     -     -حساب الرأسمال

اض )–( ي االقتر
 
ي اإلقراض )+( / صاف

 
247,3 29-صاف

الحساب المالي
ي اقتناء 

 
صاف

األصول المالية

ي تحمل 
 
صاف

الخصوم
الرصيد

ة 803,0 3-984,0 181,07 4االستثمارات المباشر

420,0 2-536,0 116,06 4حصص الملكية وأسهم صناديق االستثمار

383,0 1-448,0 65,01أدوات الدين

230,7+6,2-224,5استثمارات الحافظة

818,2-033,0 214,81حصص الملكية وأسهم صناديق االستثمار

048,9 1+039,2 1-9,7سندات الدين

169,8-334,2 1-504,0 1-المشتقات المالية

962,3 18-228,7 733,616 2-االستثمارات األخرى

70,6+     -70,6حصص الملكية األخرى

048,5 5-574,9 473,63 1-العملة والودائع

884,7 9-884,7 9     -القروض

099,7 4-769,1 330,62 1-االئتمانات التجارية

     -     -     -حسابات أخرى مستحقة الدفع/ القبض

228,2 2+     -228,2 2األصول االحتياطية

ات األصول والخصوم 476,2 20-872,3 396,122 2مجموع تغتر

اض )–( ي االقتر
 
ي اإلقراض )+( / صاف

 
476,2 20-صاف

ي السهو والخطأ
 
771,1 8+صاف
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وضع االستثمار الدولي للمغرب

يونيو 2019

ن الدرهم(  معطيات مؤقتة )بماليي 

يالخصوماألصول العنارص األساسية
 
الوضع الصاف

ة 561.321,8-55.917,9617.239,7االستثمارات  المباشر

507.788,6-51.311,8559.100,4حصص الملكية و أسهم صناديق االستثمار
ي مؤسسات استثمار مباشر

 
507.788,6-51.311,8559.100,4مستثمر مباشر ف

53.533,2-4.606,158.139,3 أدوات الدين
ي مؤسسات استثمار مباشر

 
53.533,2-4.606,158.139,3مستثمر مباشر ف

94.049,6-11.328,7105.378,3استثمارات الحافظة

21.386,0-10.210,031.596,0حصص الملكية و أسهم صناديق االستثمار

ي الودائع بخالف البنك المركزي
كات تلقر 10.573,8-958,511.532,3 شر

10.812,2-9.251,520.063,7القطاعات األخرى

كات المالية األخرى 814,5+3.131,52.317,0 الشر

ي تخدم األش المعيشية
كات غير المالية، واألش المعيشية، والمؤسسات غير الهادفة للرب  ح التر 11.626,7-6.120,017.746,7 الشر

72.663,6-1.118,773.782,3 سندات الدين

ي الودائع بخالف البنك المركزي
كات تلقر 198,8-1.051,51.250,3 شر

43.489,0-43.489,0     -الحكومة العامة

28.975,8-67,229.043,0القطاعات األخرى

كات المالية األخرى 67,2+     -67,2 الشر
ي تخدم األش المعيشية

كات غير المالية، واألش المعيشية، والمؤسسات غير الهادفة للرب  ح التر 29.043,0-29.043,0     - الشر
135,8-174,9310,7المشتقات المالية )عدا االحتياطيات( وخيارات االكتتاب الممنوحة للموظفير 

334.091,9-71.296,0405.387,9االستثمارات األخرى

2.405,9+     -2.405,9رؤوس األموال األخرى

2.546,3+43.297,340.751,0العملة والودائع

2.091,0-868,22.959,2البنك المركزي

ي الودائع بخالف البنك المركزي
كات تلقر 109,3-37.682,537.791,8 شر

4.746,6+     -4.746,6القطاعات األخرى

كات المالية األخرى 936,9+     -936,9 الشر

ي تخدم األش المعيشية
كات غير المالية، واألش المعيشية، والمؤسسات غير الهادفة للرب  ح التر 3.809,7+     -3.809,7 الشر

296.174,4-296,8296.471,2القروض

ي الودائع بخالف البنك المركزي
كات تلقر 2.496,6-296,82.793,4 شر

112.344,0-112.344,0     -الحكومة العامة

181.333,8-181.333,8     -القطاعات األخرى

كات المالية األخرى 574,6-574,6     - الشر

ي تخدم األش المعيشية
كات غير المالية، واألش المعيشية، والمؤسسات غير الهادفة للرب  ح التر 180.759,2-180.759,2     - الشر

35.399,0-25.296,060.695,0االئتمانات التجارية والسلف

35.399,0-25.296,060.695,0القطاعات األخرى

ي تخدم األش المعيشية
كات غير المالية، واألش المعيشية، والمؤسسات غير الهادفة للرب  ح التر 35.399,0-25.296,060.695,0 الشر

7.470,7-7.470,7     -حقوق السحب الخاصة )المخصصات(

237.735,3+     -237.735,3األصول االحتياطية

9.625,2+9.625,2الذهب النقدي

7.206,3+7.206,3حقوق السحب الخاصة

1.960,8+1.960,8وضع االحتياطات لدى صندوق النقد الدولي

ي 218.943,0+218.943,0النقد األجنت 

751.863,8-376.452,81.128.316,6مجموع األصول/الخصوم


