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 2020 مارس 31الرباط، في 

 

 بـــــــــــــالغ

 2019سنة  المبادالت الخارجية خالل حصيلة
 

 

يزان الفصلية مل الحساباتعلى وجه الخصوص و غرب للمالحسابات الدولية و  ةلتجارة الخارجيالبيانات اإلحصائية ل يتم نشر

،  (NSDD)في املعيار الخاص لنشر البيانات املنصوص عليه الزمنيجدول ال، وفًقا للنماذج و االستثمار الدوليووضع املدفوعات 

 صندوق النقد الدولي. لدىو االلكتروني على موقعه  الصرفمن قبل مكتب مسبقا  واملنشور 

والحسابات املؤقتة  2018 ينة برسم سنةاملح املعطياتتتضمن هذه النشرة  ،Covid-19 العاملية في سياق األزمة الصحية

ة نالرقم بفضلوذلك  املبادالت الخارجيةئيات حصاامجال  التي أخدتها بالدنا في تزاماتلاالب الوفاء من يمكنما ، م2019لسنة 

 .الوضع الراهنسياق ت ضرورية في ار عن بعد التي صآليات االشتغال و 

 .املقاوالت الخاضعة للتصاريح اإلحصائيةو البنوك خاصة لشركاء ايود مكتب الصرف أن يشكر جميع  ،الصددوفي هذا 

 :بما يلي 2019سنة تميزت نتائج املبادالت الخارجية للمغرب خالل ذا كوه

 

 

 :على مستوى املبادالت التجارية 

 الصادرات.و فيما يخص أ مستوى الوارداتسواء على  ،2019سنة خالل التجارية للسلع ارتفاعا  املبادالتعرفت 

درات فيما يخص الصا(. 2018 سنة نهايةمليار درهم  481,4مليار درهم مقابل  491,2 (2 %تزايدا نسبته  الواردات شهدت

 .2018مليار درهم متم سنة  275,4ليار درهم مقابل م 282,1  : 2,4فقد سجلت ارتفاعا بنسبة %

السنة املاضية كما  نفس الفترة من خاللمليار درهم  206مليار درهم مقابل  209,2 حوالي وهكذا فقد بلغ العجز التجاري 

  .2018سنة خالل  57,2مقابل % 57,4نسبة % بلغت تغطية الصادرات للواردات 
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  على مستوى الحساب الجاري: 

 درهممليار 47 ,3 مسجال الجاري معامالت الحساب  زعجفي  %19بنسبة  انخفاضا 2019 سنةخالل ميزان املدفوعات سجل 

 .املاضيةالسنة  خالل مليار درهم 58,4- مقابل

مليار درهم( وإلى تراجع  12,1+تعزى هذه النتيجة إلى التحسن المسجل على مستوى فائض بند الخدمات )

 .مليار درهم  2,2في حين سجل عجز مبادالت السلع تفاقما بما قدره( مليار درهم 1,1+عجز بند الدخل األولي )

 .مقارنة مع السنة الماضية الدخل الثانوي استقرارابند  كما عرف

 

  الدولية:على مستوى االستثمارات 

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

 شهر شتنبرنهاية درهم  مليار 754-,5مليار درهم مقابل  765,1 غصافيا مدينا بل وضعا 2019 دجنبرمتم شهر 

  (مليار درهم 33+,3)المالية ارتفاع إجمالي كل من الخصوم  إلى هذا الوضعيعزى و  .2019

  : مليار درهم( 22+,7)  المالية و األصول

 بينها أساساالخصوم ومن ة جميع عناصر رصدلمسجل في ألتزايد اا الىرصيد الخصوم المالية  عارتفا يفسر

 9,9+ ب  " الخارجية المباشرة االستثمارات" م ورصيدمليار دره 13+,8قدره  بما "األخرى االستثمارات"رصيد 

  .مليار درهم( 9+,7)  الحافظة استثماراتإلى إضافة   مليار درهم

 األصول االحتياطية كل من المالية أساسا الى ارتفاع رصيد رصيد األصول ارتفاع في حين يرجع

االستثمارات "رصيد  إضافة إلى  مليار درهم 6+,4بما قدره  "األخرى االستثمارات"رصيد  مليار درهم و 13,2 ب

 .(مليار درهم 3+,4) "المغربية المباشرة في الخارج

 

 

 ويمكن االطالع على بيانات الحسابات الدولية التفصيلية من خالل املوقع اإللكتروني ملكتب الصرف

)www.oc.gov.ma). 
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مليون درهم

2019* 2018 2017 2016 2015 سنوات

491.230 481.442 438.080 410.584 372.225  CAF  واردات ال

+2,0 +9,9 6,7 +10,3 -4,9 تطور )%(

282.057 275.441 248.841 225.651 218.040 FAB  صادرات ال

+2,4 +10,7 +10,3 +3,5 +8,6 تطور )%(

-209.173 -206.001 -189.239 -184.933 -154.185 تجاري   رصيد الميزان ال

+1,5 +8,9 2,3 +19,9 -19,1 تطور )%(

57,4 57,2 56,8 55,0 58,6 تغطية )%( معدل ال

      أرقام مؤقتة (*)

الميزان التجاري )السلع( 
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وضع االستثمار الدولي للمغرب

دجنبر 2019

 معطيات مؤقتة )بماليين الدرهم(

الوضع الصافيالخصوماألصول العناصر األساسية

203,6 576-173,2 969,6638 61االستثمارات  المباشرة

964,5 522-455,2 490,7579 56حصص الملكية و أسهم صناديق االستثمار

964,5 522-455,2 490,7579 56مستثمر مباشر في مؤسسات استثمار مباشر

239,2 53-718,0 478,858 5 أدوات الدين

239,2 53-718,0 478,858 5مستثمر مباشر في مؤسسات استثمار مباشر

291,2 104-504,9 213,7115 11استثمارات الحافظة

167,5 27-267,6 100,137 10حصص الملكية و أسهم صناديق االستثمار

598,4 15-556,8 958,416 شركات تلقي الودائع بخالف البنك المركزي

569,1 11-710,8 141,720 9القطاعات األخرى

030,4 2+992,5962,1 2 الشركات المالية األخرى

599,5 13-748,7 149,219 6 الشركات غير المالية، واألسر المعيشية، والمؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم األسر المعيشية

123,7 77-237,3 113,678 1 سندات الدين

41,8-088,3 046,51 1 شركات تلقي الودائع بخالف البنك المركزي

112,0 50-112,0 50     -الحكومة العامة

969,9 26-037,0 67,127القطاعات األخرى

67,1+     -67,1 الشركات المالية األخرى
037,0 27-037,0 27     - الشركات غير المالية، واألسر المعيشية، والمؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم األسر المعيشية

72,9+201,3128,4المشتقات المالية )عدا االحتياطيات( وخيارات االكتتاب الممنوحة للموظفين

062,9 338-786,2 723,3415 77االستثمارات األخرى

618,3 2+     -618,3 2رؤوس األموال األخرى

469,1-562,4 093,348 48العملة والودائع

776,0 2-566,9 790,93البنك المركزي

070,5 1-995,5 925,044 43 شركات تلقي الودائع بخالف البنك المركزي

377,4 3+     -377,4 3القطاعات األخرى

934,7+     -934,7 الشركات المالية األخرى

442,7 2+     -442,7 2 الشركات غير المالية، واألسر المعيشية، والمؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم األسر المعيشية

988,4 294-619,1 630,7295القروض

766,3 3-397,0 630,74 شركات تلقي الودائع بخالف البنك المركزي

219,0 113-219,0 113     -الحكومة العامة

003,1 178-003,1 178     -القطاعات األخرى

680,0-680,0     - الشركات المالية األخرى

323,1 177-323,1 177     - الشركات غير المالية، واألسر المعيشية، والمؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم األسر المعيشية

776,0 37-157,0 381,064 26االئتمانات التجارية والسلف

776,0 37-157,0 381,064 26القطاعات األخرى

776,0 37-157,0 381,064 26 الشركات غير المالية، واألسر المعيشية، والمؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم األسر المعيشية

447,7 7-447,7 7     -حقوق السحب الخاصة )المخصصات(

381,2 253+     -381,2 253األصول االحتياطية

386,8 10+386,8 10الذهب النقدي

132,7 7+132,7 7حقوق السحب الخاصة

954,7 1+954,7 1وضع االحتياطات لدى صندوق النقد الدولي

907,0 233+907,0 233النقد األجنبي

103,6 765-592,7 169 489,11 404مجموع األصول/الخصوم


