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 2020 شتنبر 30الرباط، في 

 

 بـــــــــــــالغ

 النصف خاللالمبادالت الخارجية  حصيلة

 2020األول من سنة 
 

 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.

 بما يلي: 2020سنة  من بنهاية شهر يونيو ج المبادالت الخارجية للمغربتميزت نتائ فقد ذاكوه

 
 

 :على مستوى المبادالت التجارية 

كل مستوى على  2020سنة من  أشهر األولى ستةال خالل املحوظ انخفاضاالتجارية للسلع  المبادالت سجلت

 .الصادراتو الوارداتمن 

األول  نصفالخالل مليار درهم  250,5مليار درهم مقابل  209,3 (%16,5 ا نسبتهتراجع الواردات عرفت

 148,8ليار درهم مقابل م 122,4 :17,7 بنسبة % نخفاضادرات فقد سجلت افيما يخص الصا. (2019 سنة من

 .2019سنة  نفس الفترة من خاللمليار درهم 

مسجال السنة الماضية  خاللمليار درهم  101,8مليار درهم مقابل  86,8 بلغ العجز التجاريوهكذا فقد 

 خالل 59,4مقابل % 58,5نسبة % كما بلغت تغطية الصادرات للواردات. مليار درهم 14,9تراجعا قيمته 

  .2019سنة  من األول نصفال

 على مستوى الحساب الجاري: 

الجاري معامالت الحساب  زعجفي  نخفاضاا 2020 األول من سنة النصفخالل ميزان المدفوعات سجل 

 .الماضيةالسنة  الفترة من نفس خالل مليار درهم 26,6 مقابل درهممليار  18,5  حيث بلغ %30,4بنسبة 
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عجز بند  فيو مليار درهم  14,3مبادالت السلع بما قدره الحاصل في عجز التراجع تعزى هذه النتيجة إلى

  .مليار درهم( 8,8-الخدمات ) بند فائضالمسجل في  االنخفاضبالرغم من  ,( مليار درهم 2,7-الدخل األولي )

السنة  األول من النصف مع مقارنة( درهممليار  0,1-)استقرارا نسبيا  الدخل الثانويبند فائض  فيما سجل

 .الماضية

 العالميةية مليار درهم تحت تأثير األزمة الصح 87,9الحساب الجاري تراجعا قيمته  ت معامالتهذا وقد سجل

19-Covid ليار درهمم 48والمصروفات ب  مليار درهم 9,33 عن انخفاض كل من المداخيل ب ناتج .   

  الدولية:على مستوى االستثمارات 

، في ية العالممقابل بق المغربي لالقتصاد المالية ، والذي يمثل الوضعيةأفرز وضع االستثمار الدولي للمغرب

شهر نهاية  درهم مليار 727-,4مليار درهم مقابل  733,9 غصافيا مدينا بل وضعا 2020من سنة  يونيوشهر متم 

الرغم ب (مليار درهم 32,8+)المالية إجمالي الخصوم  في الحاصل االرتفاعب الوضع ويفسر هذا 2020. مارس

  (:مليار درهم 26,4+المالية ) األصولإجمالي في  المسجل من التزايد

بما   " األخرى االستثمارات "رصيد  كل من الزيادة المسجلة في الىرصيد الخصوم المالية  ارتفاعيرجع 

 نخفضا ينحفي  . مليار درهم   11,6  ب "االستثمارات الخارجية المباشرة "  رصيد و ممليار دره  25,7 قدره

  . درهم(مليار  (4,4- الحافظة استثماراترصيد 

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

 .  مليار درهم5,3 بما قدره  "األخرى االستثمارات"رصيد  انخفاض مليار درهم و 31,1 ب

 

 

 اإللكتروني لمكتب الصرفويمكن االطالع على بيانات الحسابات الدولية التفصيلية من خالل الموقع 

)www.oc.gov.ma). 

 

  

http://www.oc.gov.ma)/
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مليون درهم

2020* 2019 2018 2017 2016

331.672 399.332 384.985 345.925 320.683 مجموع المعامالت

209.255 250.547 241.484 220.046 203.630  CAF  واردات ال

-16,5 +3,8 +9,7 +8,1 +5,5 تطور )%(

122.417 148.785 143.501 125.879 117.053 FAB  صادرات ال

-17,7 +3,7 +14,0 +7,5 +3,6 تطور )%(

-86.838 -101.762 -97.983 -94.167 -86.577 تجاري   رصيد الميزان ال

-14,7 +3,9 +4,1 +8,8 +8,2 تطور )%(

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

      أرقام مؤقتة (*)

يناير - يونيو

الميزان التجاري )السلع( 
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ميزان المدفوعات

النصف األول من سنة 2020*

ن الدراهم( معطيات مؤقتة )بماليي 

رصيدمديندائنحساب المعامالت الجارية

860,1 46-780,9 920,8219 172السلع والخدمات

730,6 78-121,4 390,8184 105السلع

152,4 79-121,4 969,0184 104البضائع العامة

372,8+     -372,8الصادرات قيد المتاجرة

49,0+     -49,0الذهب غير النقدي

870,5 31+659,5 530,035 67الخدمات

460,0 5+466,06,0 5خدمات الصناعة التحويلية للمدخالت المادية المملوكة آلخرين

ي موضع آخر
 
876,4+077,4201,0 1خدمات الصيانة واإلصالح غير المدرجة ف

667,1 3-871,2 204,115 12خدمات النقل

235,0 5-612,7 377,710 5النقل البحري

429,2 1+203,3 632,53 4النقل الجوي

226,5+935,9 162,41 2طرق النقل األخرى

يد وحمل الرسائل 87,8-31,5119,3خدمات البر

354,3 16+503,5 857,85 21خدمات السفر

477,5+983,6506,1أسفار ألغراض العمل

876,8 15+997,4 874,24 20أسفار ألغراض شخصية

158,6-649,6 491,01 1خدمات البناء واإلنشاءات

362,1+616,2254,1خدمات التأمير  ومعاشات التقاعد

138,1-522,3660,4الخدمات المالية

859,6-78,3937,9الرسوم عىل استخدام الملكية الفكرية

374,5 5+146,9 521,42 7خدمات االتصاالت والكمبيوتر والمعلومات

601,2 9+666,5 267,73 13خدمات األعمال األخرى

ويحية 232,2+366,7134,5الخدمات الشخصية والثقافية والير

ي موضع آخر
 
566,8 1-627,9 061,14 3السلع والخدمات الحكومية غير مدرجة ف

742,7 6-798,1 055,49 3الدخل األولي

917,7 6-782,1 864,49 2دخل االستثمارات

ة 971,3 3-387,6 416,35 1االستثمارات المباشر

539,7 1-610,9 71,21استثمارات الحافظة

771,3 2-783,6 12,32االستثمارات األخرى

364,6 1+     -364,6 1األصول االحتياطية

175,0+191,016,0الدخل األولي اآلخر

091,8 35+663,6 755,42 37الدخل الثانوي

018,9 2+426,6407,7 2الدخل الثانوي العمومي

072,9 33+255,9 328,82 35الدخل الثانوي الخاص

511,0 18-242,6 731,6232 213رصيد حساب المعامالت الجارية

     -     -     -حساب الرأسمال

اض )–( ي االقتر
 
ي اإلقراض )+( / صاف

 
511,0 18-صاف

الحساب المالي
ي اقتناء 

 
صاف

األصول المالية

ي تحمل 
 
صاف

الخصوم
الرصيد

ة 778,0 5-242,0 464,08 2االستثمارات المباشر

202,0 4-842,0 640,06 2حصص الملكية وأسهم صناديق االستثمار

576,0 1-400,0 176,01-أدوات الدين

713,0 4+439,0 3-274,0 1استثمارات الحافظة

741,6 1+467,6-274,0 1حصص الملكية وأسهم صناديق االستثمار

971,4 2+971,4 2-     -سندات الدين

417,7+413,2 1-995,5-المشتقات المالية

507,6 39-940,4 567,238-االستثمارات األخرى

686,4 1+     -686,4 1حصص الملكية األخرى

482,9-50,6432,3-العملة والودائع

335,5 37-033,2 302,337-القروض

375,6 3-474,9 900,71 1-االئتمانات التجارية

     -     -     -حسابات أخرى مستحقة الدفع/ القبض

960,7 31+     -960,7 31األصول االحتياطية

ات األصول والخصوم 194,2 8-330,2 136,042 34مجموع تغتر

اض )–( ي االقتر
 
ي اإلقراض )+( / صاف

 
194,2 8-صاف

ي السهو والخطأ
 
316,8 10+صاف
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وضع االستثمار الدولي للمغرب 

يونيو 2020

ن الدرهم(  معطيات مؤقتة )بماليي 

يالخصوماألصول العنارص األساسية
 
الوضع الصاف

ة 167,8 561-586,6 418,8624 63االستثمارات  المباشر

993,0 502-453,0 460,0561 58حصص الملكية و أسهم صناديق االستثمار
ي مؤسسات استثمار مباشر

 
993,0 502-453,0 460,0561 58مستثمر مباشر ف

174,8 58-133,6 958,863 4 أدوات الدين
ي مؤسسات استثمار مباشر

 
174,8 58-133,6 958,863 4مستثمر مباشر ف

652,6 93-970,6 318,0104 11استثمارات الحافظة

282,9 18-690,9 408,028 10حصص الملكية و أسهم صناديق االستثمار

ي الودائع بخالف البنك المركزي
كات تلقر 017,1 9-059,4 042,310 1 شر

265,8 9-631,5 365,718 9القطاعات األخرى

كات المالية األخرى 963,7 1+060,4 024,11 3 الشر

ي تخدم األش المعيشية
كات غير المالية، واألش المعيشية، والمؤسسات غير الهادفة للرب  ح التر 229,5 11-571,1 341,617 6 الشر

369,7 75-279,7 910,076 سندات الدين

ي الودائع بخالف البنك المركزي
كات تلقر 469,2-029,7 560,51 شر

842,0 47-842,0 47     -الحكومة العامة

058,5 27-408,0 349,527القطاعات األخرى

كات المالية األخرى 349,5+     -349,5 الشر
ي تخدم األش المعيشية

كات غير المالية، واألش المعيشية، والمؤسسات غير الهادفة للرب  ح التر 408,0 27-408,0 27     - الشر
242,5-276,6519,1المشتقات المالية )عدا االحتياطيات( وخيارات االكتتاب الممنوحة للموظفير 

083,0 371-202,3 119,3450 79االستثمارات األخرى

304,1 4+     -304,1 4رؤوس األموال األخرى

326,4 1+748,9 075,348 50العملة والودائع

457,1 2-455,8 998,73البنك المركزي

ي الودائع بخالف البنك المركزي
كات تلقر 469,6+293,1 762,745 45 شر

313,9 3+     -313,9 3القطاعات األخرى

كات المالية األخرى 977,8+     -977,8 الشر

ي تخدم األش المعيشية
كات غير المالية، واألش المعيشية، والمؤسسات غير الهادفة للرب  ح التر 336,1 2+     -336,1 2 الشر

008,7 332-669,6 660,9332القروض

754,5 28-754,5 28     -البنك المركزي

ي الودائع بخالف البنك المركزي
كات تلقر 540,2 4-201,1 660,95 شر

065,0 121-065,0 121     -الحكومة العامة

649,0 177-649,0 177     -القطاعات األخرى

كات المالية األخرى 622,5-622,5     - الشر

ي تخدم األش المعيشية
كات غير المالية، واألش المعيشية، والمؤسسات غير الهادفة للرب  ح التر 026,5 177-026,5 177     - الشر

198,0 37-277,0 079,061 24االئتمانات التجارية والسلف

198,0 37-277,0 079,061 24القطاعات األخرى

ي تخدم األش المعيشية
كات غير المالية، واألش المعيشية، والمؤسسات غير الهادفة للرب  ح التر 198,0 37-277,0 079,061 24 الشر

506,8 7-506,8 7     -حقوق السحب الخاصة )المخصصات(

263,6 292+     -263,6 292األصول االحتياطية

232,6 12+232,6 12الذهب النقدي

191,8 7+191,8 7حقوق السحب الخاصة

970,3 1+970,3 1وضع االحتياطات لدى صندوق النقد الدولي

ي 868,9 270+868,9 270النقد األجنت 

882,3 733-278,6 180 396,31 446مجموع األصول/الخصوم


