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 2020 يونيو 30الرباط، في 

 

 بـــــــــــــالغ

األول من  الربع خاللالمبادالت الخارجية  حصيلة

 2020سنة 
 

 

 الحساباتعلى وجه الخصوص وغرب للمالحسابات الدولية و ةلتجارة الخارجيالبيانات اإلحصائية ل يتم نشر

في المعيار  المنصوص عليه الزمنيجدول ال، وفًقا للنماذج واالستثمار الدوليووضع ميزان المدفوعات الفصلية ل

صندوق  لدىوااللكتروني على موقعه  الصرفمن قبل مكتب مسبقا  والمنشور،  (NSDD)الخاص لنشر البيانات

 النقد الدولي.

لربع لوالحسابات المؤقتة  المعطياتتتضمن هذه النشرة  ،Covid-19 العالمية في سياق األزمة الصحية

المبادالت ئيات حصاامجال  التي أخدتها بالدنا في تزاماتلاالب الوفاء من يمكن مما، 2020األول من سنة 

 .الوضع الراهنسياق ت ضرورية في ارعن بعد التي صآليات االشتغال ة ونالرقم بفضلوذلك  الخارجية

المقاوالت الخاضعة للتصاريح والبنوك خاصة لشركاء ايود مكتب الصرف أن يشكر جميع  ،وفي هذا الصدد

 .اإلحصائية

 :بما يلي 2020سنة  األول من الربع تميزت نتائج المبادالت الخارجية للمغرب خالل فقد ذاكوه

 
 

 :على مستوى المبادالت التجارية 

مستوى على  2020سنة من  الثالثة أشهر األولى خالل بانخفاض ملحوظالتجارية للسلع  المبادالت تميزت

 .الصادراتو الوارداتكل من 

 مناألول الربع خالل مليار درهم  123,7مليار درهم مقابل  118,4 (%4,3 ا نسبتهتراجع الواردات عرفت

مليار  76,3درهم مقابل  ليارم 68,3 :10,5 بنسبة % نخفاضادرات فقد سجلت افيما يخص الصا. (2019 سنة

 .2019سنة  نفس الفترة من خاللدرهم 

السنة الماضية كما بلغت  خاللمليار درهم  47,3مليار درهم مقابل  50,1وهكذا فقد بلغ العجز التجاري 

  .2019سنة  من الربع األول خالل 61,7مقابل % 57,7نسبة %تغطية الصادرات للواردات 



  2020الربع األول من سنة حصيلة المبادالت الخارجية خالل  - بالغ

 مكتب الصرف

 على مستوى الحساب الجاري: 

معامالت الحساب  زعجفي  %42بنسبة  رتفاعاا 2020 الربع األول من سنةخالل ميزان المدفوعات سجل 

 .الماضيةالسنة  الفترة من نفس خالل مليار درهم 6,9 مقابل درهممليار  9,8  حيث بلغالجاري 

عجز بند الدخل  و مليار درهم  3,1مبادالت السلع بما قدره الحاصل في عجز تفاقمال تعزى هذه النتيجة إلى

(, بالرغم من مليار درهم 0,5-) الدخل الثانويبند فائض تراجع  إضافة إلى  ،(مليار درهم 0,4-األولي )

 .السنة الماضية الربع األول من مليار درهم( مقارنة مع 1,1+بند الخدمات )  فائضالتحسن المسجل في 

 العالمية األزمة الصحيةتحت تأثير  مليار درهم 10,7الحساب الجاري تراجعا قيمته  ت معامالتذا وقد سجله

Covid-19  و السنة الماضية الفترة من نفس خالل مليار درهم 262,5 مقابل مليار درهم 251,8ليصل إلى 

  2018.سنة الفترة من  نفس خالل مليار درهم 255,3

  الدولية:على مستوى االستثمارات 

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

نهاية درهم  مليار 765-,5مليار درهم مقابل  728,3 غصافيا مدينا بل وضعا 2020من سنة  سشهر مارمتم 

إجمالي  النخفاض المسجل فياب هذا الوضع يفسر ، ومليار درهم 37,1أي بتحسن قيمته 2019 دجنبرشهر 

  : مليار درهم( 18,2+)  المالية األصولإجمالي الحاصل في  االرتفاعو  (مليار درهم 18,9-)المالية الخصوم 

 بما "  االستثمارات الخارجية المباشرة" رصيد كل من انخفاض الىرصيد الخصوم المالية  تراجع يعزى

 االستثمارات " رصيدارتفع  في حين .مليار درهم( (3,2- الحافظة استثماراترصيد   و ممليار دره 26,5 قدره

  .  مليار درهم 10,4  ب  " األخرى

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

االستثمارات "رصيد  إضافة إلى  مليار درهم6,8 بما قدره  "األخرى االستثمارات"رصيد  مليار درهم و 7,8 ب

 .مليار درهم2,3 ب   "الخارجالمغربية المباشرة في 

 

 

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

)www.oc.gov.ma). 
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مليون درهم

2020* 2019* 2018 2017 2016

186 665 199 996 190 675 172 801 155 477 مجموع المعامالت

118 381 123 667 119 429 108 601 96 486  CAF  واردات ال

-4,3 +3,5 +10,0 +12,6 +5,6 تطور )%(

68 284 76 329 71 246 64 200 58 991 FAB  صادرات ال

-10,5 +7,1 +11,0 +8,8 +5,9 تطور )%(

-50 097 -47 338 -48 183 -44 401 -37 495 تجاري   رصيد الميزان ال

5,8 1,8 8,5 18,4 5,1 تطور )%(

57,7 61,7 59,7 59,1 61,1 تغطية )%( معدل ال

      أرقام مؤقتة (*)

يناير - مارس

الميزان التجاري )السلع( 
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وضع االستثمار الدولي للمغرب

مارس 2020

ن الدرهم(  معطيات مؤقتة )بماليي 

يالخصوماألصول العنارص األساسية
 
الوضع الصاف

ة 819,3 550-150,9 331,6613 62االستثمارات  المباشر

767,6 494-077,6 310,0552 57حصص الملكية و أسهم صناديق االستثمار
ي مؤسسات استثمار مباشر

 
767,6 494-077,6 310,0552 57مستثمر مباشر ف

051,7 56-073,3 021,661 5 أدوات الدين
ي مؤسسات استثمار مباشر

 
051,7 56-073,3 021,661 5مستثمر مباشر ف

630,2 98-587,3 957,1109 10استثمارات الحافظة

900,8 18-921,5 020,728 10حصص الملكية و أسهم صناديق االستثمار

ع بخالف البنك المركزي ي الودائ
كات تلق  340,1 10-408,5 068,411 1 شر

560,7 8-513,0 952,317 8القطاعات األخرى

كات المالية األخرى 816,3 1+648,5832,2 2 الشر

ي تخدم األش المعيشية
كات غير المالية، واألش المعيشية، والمؤسسات غير الهادفة للرب  ح الت  377,0 10-680,8 303,816 6 الشر

729,4 79-665,8 936,480 سندات الدين

ع بخالف البنك المركزي ي الودائ
كات تلق  551,0-122,8 571,81 شر

291,0 51-291,0 51     -الحكومة العامة

887,4 27-252,0 364,628القطاعات األخرى

كات المالية األخرى 364,6+     -364,6 الشر
ي تخدم األش المعيشية

كات غير المالية، واألش المعيشية، والمؤسسات غير الهادفة للرب  ح الت  252,0 28-252,0 28     - الشر
20,9-456,5477,4المشتقات المالية )عدا االحتياطيات( وخيارات االكتتاب الممنوحة للموظفي  

074,2 340-487,7 413,5424 84االستثمارات األخرى

311,1 4+     -311,1 4رؤوس األموال األخرى

261,5 5+261,8 523,349 54العملة والودائع

473,0 1-304,1 831,13 1البنك المركزي

ع بخالف البنك المركزي ي الودائ
كات تلق  539,5 3+957,7 497,245 49 شر

195,0 3+     -195,0 3القطاعات األخرى

كات المالية األخرى 011,7 1+     -011,7 1 الشر

ي تخدم األش المعيشية
كات غير المالية، واألش المعيشية، والمؤسسات غير الهادفة للرب  ح الت  183,3 2+     -183,3 2 الشر

556,5 303-180,6 624,1304القروض

ع بخالف البنك المركزي ي الودائ
كات تلق  698,0 3-322,1 624,14 شر

261,0 116-261,0 116     -الحكومة العامة

597,5 183-597,5 183     -القطاعات األخرى

كات المالية األخرى 632,6-632,6     - الشر

ي تخدم األش المعيشية
كات غير المالية، واألش المعيشية، والمؤسسات غير الهادفة للرب  ح الت  964,9 182-964,9 182     - الشر

321,0 38-276,0 955,063 24االئتمانات التجارية والسلف

321,0 38-276,0 955,063 24القطاعات األخرى

ي تخدم األش المعيشية
كات غير المالية، واألش المعيشية، والمؤسسات غير الهادفة للرب  ح الت  321,0 38-276,0 955,063 24 الشر

769,3 7-769,3 7     -حقوق السحب الخاصة )المخصصات(

208,0 261+     -208,0 261األصول االحتياطية

523,7 11+523,7 11الذهب النقدي

443,3 7+443,3 7حقوق السحب الخاصة

039,2 2+039,2 2وضع االحتياطات لدى صندوق النقد الدولي

ي 201,8 240+201,8 240النقد األجنت 

336,6 728-703,3 147 366,71 419مجموع األصول/الخصوم


