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 2020 دجنبر 31الرباط، في 

 

 بـــــــــــــالغ

أشهر  ةخالل التسعالمبادالت الخارجية  حصيلة

 2020األولى من سنة 
 

 

 الحساباتعلى وجه الخصوص وغرب للمالحسابات الدولية لتجارة الخارجية والبيانات 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.

التسعة أشهر برسم المؤقتة  المعطياتتتضمن هذه النشرة  ،Covid-19 العالميةفي سياق األزمة الصحية 

المبادالت ئيات حصامجال ا التي أخدتها بالدنا في تزاماتلاالب الوفاء من ما يمكنم ،2020األولى من سنة 

 .الوضع الراهنت ضرورية في سياق ارعن بعد التي صآليات االشتغال ة ونالرقم وذلك بفضل الخارجية

المقاوالت الخاضعة للتصاريح والبنوك خاصة الشركاء يود مكتب الصرف أن يشكر جميع  ،وفي هذا الصدد

 .اإلحصائية

 بما يلي: 2020 من سنة شتنبرشهرمتم بتميزت نتائج المبادالت الخارجية للمغرب ذا كوه

 
 

 :على مستوى المبادالت التجارية 

سواء على مستوى  ،2020خالل التسعة أشهر األولى من سنة  انخفاضاالتجارية للسلع  المبادالتعرفت 

 الصادرات.و فيما يخص أ الواردات

مليار  366,9مقابل  2020 شتنبر بنهاية شهرمليار درهم  307,9 (16,1 %نسبته  تراجعاالواردات  سجلت

بنهاية شهر  درهمليار م 188,1  : 11,3الصادرات بنسبة % انخفضتفيما ( 2019 شتنبر من سنةنهاية درهم 

 .1920 بنفس الفترة من سنةمليار درهم  1,122مقابل  2020شتنبر 

 خالل نفس الفترة منمليار درهم   154,8مليار درهم مقابل  119,8 وهكذا فقد بلغ العجز التجاري حوالي

  .2019متم شتنبر  57,8مقابل % 61,1كما بلغت تغطية الصادرات للواردات نسبة % ،السنة الماضية
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 على مستوى الحساب الجاري: 

 زعجفي  %52,1بنسبة  انخفاضا 2020التسعة أشهر األولى من سنة خالل ميزان المدفوعات سجل 

السنة  نفس الفترة من خالل مليار درهم 32,8- مقابل درهممليار 15 ,7 الجاري مسجالمعامالت الحساب 

 .الماضية

بند الدخل  و (درهممليار  33-) مبادالت السلع من كل عجز في االنخفاض الحاصل تعزى هذه النتيجة إلى

مليار  4,5+)الدخل الثانوي بند المسجل على مستوى فائض  التحسنإلى إضافة  ،(مليار درهم 4,8-األولي )

 .مقارنة مع السنة الماضية مليار درهم  25,2بما قدره تراجعا ميزان الخدمات فائض درهم( في حين سجل

 132,9-)%16,6 مسجال انخفاضا بقيمة  درهم مليار666 ,1بلغ حجم معامالت الحساب الجاري ا ذوبه

مليار  75-)والمصاريف   (درهممليار  57,9-) داخيلويرجع ذلك إلى انخفاض كل من الم  (درهممليار 

 .                    (درهم

  

  الدولية:على مستوى االستثمارات 

، في مقابل بقية العالم المغربي لالقتصاد المالية ، والذي يمثل الوضعيةاالستثمار الدولي للمغربأفرز وضع 

 يونيوشهر نهاية درهم  مليار 737-,4مليار درهم مقابل  719,8 غصافيا مدينا بل وضعا 2020 شتنبرمتم شهر 

  (مليار درهم 15+,8)المالية الذي سجلته األصول رتفاع الاإلى  هذا الوضعيعزى و  .2020

  : مليار درهم( -8,1)  المالية للخصوم المصحوب باالنخفاض النسبي و

 كل من األصول االحتياطيةة رصدلمسجل في ألتزايد اا الىالمالية  األصولرصيد  عيفسر ارتفا

 .مليار درهم 2+,1بما قدره  "األخرى االستثمارات"مليار درهم و رصيد  14,1 ب

 االستثمارات"في رصيد راجع الحاصل الت أساسا إلىرصيد الخصوم المالية  نخفاضا في حين يرجع 

هذا  ،مليار درهم 1,5-  ب  "االستثمارات الخارجية المباشرة "م ورصيد مليار دره 8-,1بما قدره  "األخرى

  .مليار درهم( 7+,5)  الحافظة استثمارات ارتفاع رصيد  بالموازاة مع

 

 

* * * 

 

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

)www.oc.gov.ma). 
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مليون درهم

2020* 2019 2018 2017 2016 السنوات

496.061 578.943 559.202 504.051 468.482 مجموع المعامالت

307.929 366.887 355.020 322.406 302.554  CAF  واردات ال

-16,1 +3,3 +10,1 +6,6 +8,3 تطور )%(

188.132 212.056 204.182 181.645 165.928 FAB  صادرات ال

-11,3 +3,9 +12,4 +9,5 +2,0 تطور )%(

-119.797 -154.830 -150.839 -140.761 -136.626 تجاري   رصيد الميزان ال

-22,6 +2,6 +7,2 +3,0 16,9 تطور )%(

61,1 57,8 57,5 56,3 54,8 تغطية )%( معدل ال

      أرقام مؤقتة (*)

يناير - شتنبر

الميزان التجاري )السلع( 
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ميزان المدفوعات 

برسم التسعة أشهر األولى من سنة 2020*

ن الدراهم( معطيات مؤقتة )بماليي 

رصيدمديندائنحساب المعامالت الجارية

66.901,8-255.456,6322.358,4السلع والخدمات

109.908,5-160.759,9270.668,4السلع

110.562,4-160.106,0270.668,4البضائع العامة

568,9+     -568,9الصادرات قيد المتاجرة

85,0+     -85,0الذهب غبر النقدي

43.006,7+94.696,751.690,0الخدمات

9.085,0+9.096,011,0خدمات الصناعة التحويلية للمدخالت المادية المملوكة آلخرين

ي موضع آخر
 
1.206,1+1.549,1343,0خدمات الصيانة واإلصالح غبر المدرجة ف

5.280,8-17.238,222.519,0خدمات النقل

7.609,9-8.345,015.954,9النقل البحري

1.852,4+5.526,33.673,9النقل الجوي

623,4+3.327,02.703,6طرق النقل األخرى

يد وحمل الرسائل 146,7-39,9186,6خدمات البر

18.422,0+26.380,57.958,5خدمات السفر

533,9+1.187,1653,2أسفار ألغراض العمل

17.888,1+25.193,47.305,3أسفار ألغراض شخصية

124,9-2.245,62.370,5خدمات البناء واإلنشاءات

598,6+975,2376,6خدمات التأمير  ومعاشات التقاعد

257,1-600,3857,4الخدمات المالية

1.049,5-96,01.145,5الرسوم عىل استخدام الملكية الفكرية

8.913,8+11.945,13.031,3خدمات االتصاالت والكمبيوتر والمعلومات

14.137,7+19.740,85.603,1خدمات األعمال األخرى

ويحية 259,4+467,7208,3الخدمات الشخصية والثقافية والبر

ي موضع آخر
 
2.903,6-4.362,27.265,8السلع والخدمات الحكومية غبر مدرجة ف

9.820,3-4.877,614.697,9الدخل األولي

10.122,2-4.551,614.673,8دخل االستثمارات

ة 6.272,1-2.576,18.848,2االستثمارات المباشر

1.627,7-75,01.702,7استثمارات الحافظة

4.109,1-13,84.122,9االستثمارات األخرى

1.886,7+     -1.886,7األصول االحتياطية

301,9+326,024,1الدخل األولي اآلخر

61.031,4+64.843,23.811,8الدخل الثانوي

2.506,8+3.212,9706,1الدخل الثانوي العمومي

58.524,6+61.630,33.105,7الدخل الثانوي الخاص

15.690,7-325.177,4340.868,1رصيد حساب المعامالت الجارية

     -     -     -حساب الرأسمال

اض )–( ي االقتر
 
ي اإلقراض )+( / صاف

 
15.690,7-صاف

الحساب المالي
ي اقتناء 

 
صاف

األصول المالية

ي تحمل 
 
صاف

الخصوم
الرصيد

ة 8.048,0-3.048,011.096,0االستثمارات المباشر

6.164,0-3.173,09.337,0حصص الملكية وأسهم صناديق االستثمار

1.884,0-125,01.759,0-أدوات الدين

5.964,9-558,46.523,3استثمارات الحافظة

1.089,5+531,1-558,4حصص الملكية وأسهم صناديق االستثمار

7.054,4-7.054,4     -سندات الدين

490,9+2.177,3-1.686,4-المشتقات المالية

42.035,4-3.329,245.364,6االستثمارات األخرى

1.753,0+     -1.753,0حصص الملكية األخرى

7.237,9+4.479,6-2.758,3العملة والودائع

46.612,7-294,246.318,5-القروض

3.966,0-887,93.078,1-االئتمانات التجارية

447,6-447,6     -حسابات أخرى مستحقة الدفع/ القبض

52.424,8+     -52.424,8األصول االحتياطية

ات األصول والخصوم 3.132,6-57.674,060.806,6مجموع تغتر

اض )–( ي االقتر
 
ي اإلقراض )+( / صاف

 
3.132,6-صاف

ي السهو والخطأ
 
12.558,1+صاف
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وضع االستثمار الدولي للمغرب

شتنبر 2020

ن الدرهم(  معطيات مؤقتة )بماليي 
يالخصوماألصول العنارص األساسية

 
الوضع الصاف

ة 548,3 560-518,6 970,3623 62االستثمارات  المباشر

894,9 501-004,7 109,8560 58حصص الملكية و أسهم صناديق االستثمار
ي مؤسسات استثمار مباشر

 
894,9 501-004,7 109,8560 58مستثمر مباشر ف

653,4 58-513,9 860,563 4 أدوات الدين
ي مؤسسات استثمار مباشر

 
653,4 58-513,9 860,563 4مستثمر مباشر ف

949,5 101-463,3 513,8112 10استثمارات الحافظة

464,2 18-095,8 631,628 9حصص الملكية و أسهم صناديق االستثمار

ع بخالف البنك المركزي ي الودائ
كات تلقر 954,5 8-001,5 047,010 1 شر

509,7 9-094,3 584,618 8القطاعات األخرى

كات المالية األخرى 310,9 1+217,3906,4 2 الشر

ي تخدم األش المعيشية
كات غبر المالية، واألش المعيشية، والمؤسسات غبر الهادفة للرب  ح التر 820,6 10-187,9 367,317 6 الشر

485,3 83-367,5 882,284 سندات الدين

ع بخالف البنك المركزي ي الودائ
كات تلقر 473,8-023,5 549,71 شر

264,0 57-264,0 57     -الحكومة العامة

747,5 25-080,0 332,526القطاعات األخرى

كات المالية األخرى 332,5+     -332,5 الشر
ي تخدم األش المعيشية

كات غبر المالية، واألش المعيشية، والمؤسسات غبر الهادفة للرب  ح التر 080,0 26-080,0 26     - الشر
641,6-199,0840,6المشتقات المالية )عدا االحتياطيات( وخيارات االكتتاب الممنوحة للموظفير 

030,1 363-377,3 347,2444 81االستثمارات األخرى

361,7 4+     -361,7 4رؤوس األموال األخرى

047,4 9+555,0 602,442 51العملة والودائع

962,8 1-001,9 039,13 1البنك المركزي

ع بخالف البنك المركزي ي الودائ
كات تلقر 821,4 7+553,1 374,539 47 شر

188,8 3+     -188,8 3القطاعات األخرى

كات المالية األخرى 014,3 1+     -014,3 1 الشر

ي تخدم األش المعيشية
كات غبر المالية، واألش المعيشية، والمؤسسات غبر الهادفة للرب  ح التر 174,5 2+     -174,5 2 الشر

308,0 335-061,1 753,1336القروض

051,5 28-051,5 28     -البنك المركزي

ع بخالف البنك المركزي ي الودائ
كات تلقر 009,0 5-762,1 753,15 شر

054,0 128-054,0 128     -الحكومة العامة

193,5 174-193,5 174     -القطاعات األخرى

كات المالية األخرى 532,2-532,2     - الشر

ي تخدم األش المعيشية
كات غبر المالية، واألش المعيشية، والمؤسسات غبر الهادفة للرب  ح التر 661,3 173-661,3 173     - الشر

375,0 33-005,0 630,058 24االئتمانات التجارية والسلف

375,0 33-005,0 630,058 24القطاعات األخرى

ي تخدم األش المعيشية
كات غبر المالية، واألش المعيشية، والمؤسسات غبر الهادفة للرب  ح التر 375,0 33-005,0 630,058 24 الشر

308,6 7-308,6 7     -حقوق السحب الخاصة )المخصصات(

447,6-447,6     -حسابات أخرى مستحقة القبض أو الدفع 

366,5 306+     -366,5 306األصول االحتياطية

401,1 12+401,1 12الذهب النقدي

954,6 6+954,6 6حقوق السحب الخاصة

918,2 1+918,2 1وضع االحتياطات لدى صندوق النقد الدولي

ي 092,6 285+092,6 285النقد األجنتر

803,0 719-199,8 181 396,81 461مجموع األصول/الخصوم


