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 2021 مارس 31الرباط، في 

 

 بـــــــــــــالغ

 2020سنة  المبادالت الخارجية خالل حصيلة
 

 

 الحساباتعلى وجه الخصوص والبيانات اإلحصائية للتجارة الخارجية والحسابات الدولية للمغرب  يتم نشر

الفصلية لميزان المدفوعات ووضع االستثمار الدولي، وفقًا للنماذج والجدول الزمني المنصوص عليه في المعيار 

لدى صندوق وعلى موقعه االلكتروني  الصرف، والمنشور مسبقا من قبل مكتب  (NSDD)الخاص لنشر البيانات

 النقد الدولي.

 2019المعطيات المحينة برسم سنة ، تتضمن هذه النشرة Covid-19األزمة الصحية العالمية  خضمفي 

التي أخدتها بالدنا في مجال احصائيات  تزاماتلاال، مما يمكن من الوفاء ب2020والحسابات المؤقتة لسنة 

وذلك بفضل الرقمنة وآليات االشتغال عن بعد التي صارت ضرورية في سياق الوضع  المبادالت الخارجية

 .الراهن

الذي يخص المبادالت الخارجية للخدمات في كل من  اإلحصائيذه النشرة مع إدماج نتائج البحث تتزامن ه

 بما للمغرب الخارجيةالنظام اإلحصائي للحسابات  المبذولة لتحسينإطار الجهود في وذلك  قطاعي النقل والتأمين

 .يتوافق مع المعايير الدولية

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

 .اإلحصائية

 بما يلي: 2020سنة تميزت نتائج المبادالت الخارجية للمغرب خالل ذا كوه

 

 :22,8%بنسبة العجز التجاري  انخفاض على مستوى المبادالت التجارية 

تحت تأثير األزمة الصحية  2020 سنةخالل  نخفاضاالتجارية للسلع ا لمبادالتل الحجم اإلجمالي عرف

 .العالمية

 نهاية سنةمليار درهم  491مليار درهم مقابل  422,3 (14 % قدره بما تراجعاالواردات  شهدتحيث 

ليار درهم مقابل م 262,8 : -%7,6 ( من طرف الصادرات سجلمن االنخفاض المأكبر  أي بنسبة (2019

 .(2019مليار درهم متم سنة  284,5



 2020حصيلة المبادالت الخارجية خالل سنة  - بالغ

 مكتب الصرف

 206,5مليار درهم مقابل  159,5 حوالي حيث بلغ  22,8%انخفاضا بنسبة  العجز التجاري سجل وهكذا فقد

مقابل  62,2كما بلغت تغطية الصادرات للواردات نسبة %  ،السنة الماضية خالل نفس الفترة منمليار درهم 

  .2019سنة خالل  %57,9

  62,3بنسبة معامالت الحساب الجاري  زتراجع عج :الجاريعلى مستوى الحساب% 

 نسبةبمسجال انخفاضا  مدره مليار 915,4قيمة  2020 بلغ حجم معامالت الحساب الجاري خالل سنة 

والمصاريف   درهم(مليار  60-)، ويرجع ذلك إلى انخفاض كل من المداخيل  درهم(مليار  146,4-) 13,8%

  . درهم(مليار  86,4-)

 2020بمتم سنة  درهممليار   -16 : %62,3بنسبة  انخفاضاالجاري معامالت الحساب  زعجسجل هذا وقد 

 .الماضيةالسنة  خالل مليار درهم 42,4- مقابل

الدخل  وعجز بندمليار درهم(  43) عجز مبادالت السلعالمسجل في كل من  التراجع إلىتعزى هذه النتيجة 

مليار درهم مقارنة مع السنة  8قيمته  تحسناالدخل الثانوي بند فائض كما عرف  .(مليار درهم 4,9األولي )

 .مليار درهم 29,5 انخفاضا بقيمة فائض بند الخدمات. في حين سجل الماضية

 

  االستثمارات الخارجية المباشرة"رصيد  عارتفا الدولية:على مستوى االستثمارات"                           

 مليار درهم 21,1 ب 

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

 شهر شتنبرنهاية درهم  مليار 715-,6مليار درهم مقابل  726,6 غصافيا مدينا بل وضعا 2020 دجنبرمتم شهر 

  (مليار درهم 34+,8)المالية ارتفاع إجمالي كل من الخصوم إلى  هذا الوضعيعزى و .2020

  : مليار درهم( 23+,8)  المالية و األصول

 "االستثمارات الخارجية المباشرة" رصيد كل منلمسجل في لتزايد اا الىرصيد الخصوم المالية  عيفسر ارتفا

صيد انخفض ر في حين .مليار درهم( 19+)  الحافظة استثماراتإضافة إلى   ،مليار درهم21,1 ب 

  .ممليار دره 4 ,7قدره  بما "األخرى االستثمارات"

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

 .  مليار درهم7 ,2بما قدره  "األخرى االستثمارات"رصيد  مليار درهم و 14,2 ب

 

 

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

)www.oc.gov.ma). 
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مليون درهم

2020* 2019 2018 2017 2016

685.073 775.449 756.883 686.921 636.235 مجموع المعامالت

422.278 490.953 481.442 438.080 410.584  CAF  واردات ال

-14,0 +2,0 +9,9 +6,7 +10,3 تطور )%(

262.795 284.496 275.441 248.841 225.651 FAB  صادرات ال

-7,6 +3,3 +10,7 +10,3 +3,5 تطور )%(

-159.483 -206.457 -206.001 -189.239 -184.933 تجاري   رصيد الميزان ال

-22,8 +0,2 +8,9 +2,3 19,9 تطور )%(

62,2 57,9 57,2 56,8 55,0 تغطية )%( معدل ال

      أرقام مؤقتة (*)

السنوات

الميزان التجاري )السلع( 
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ميزان المدفوعات

برسم سنة 2020*

ن الدراهم( معطيات مؤقتة )بماليي 

رصيدمديندائنحساب المعامالت الجارية

198,8 83-320,3 121,5438 355السلع والخدمات

184,8 147-110,0 925,2371 223السلع

093,3 148-110,0 016,7371 223البضائع العامة

770,5+     -770,5الصادرات قيد المتاجرة

138,0+     -138,0الذهب غير النقدي

986,0 63+210,3 196,367 131الخدمات

353,0 12+370,017,0 12خدمات الصناعة التحويلية للمدخالت المادية المملوكة آلخرين

ي موضع آخر
 
722,2 1+269,2547,0 2خدمات الصيانة واإلصالح غير المدرجة ف

069,4 4-718,5 649,126 22خدمات النقل

976,8 6-262,1 285,318 11النقل البحري

114,5 2+827,1 941,64 6النقل الجوي

033,9 1+296,7 330,63 4طرق النقل األخرى

يد وحمل الرسائل 241,0-91,6332,6خدمات البر

920,4 25+537,6 458,010 36خدمات السفر

800,1+640,6840,5 1أسفار ألغراض العمل

120,3 25+697,1 817,49 34أسفار ألغراض شخصية

86,5-741,2 654,72 2خدمات البناء واإلنشاءات

254,8-899,7 644,91 1خدمات التأمير  ومعاشات التقاعد

255,3-704,6959,9الخدمات المالية

347,8 1-447,5 99,71الرسوم عىل استخدام الملكية الفكرية

044,6 13+124,4 169,04 17خدمات االتصاالت والكمبيوتر والمعلومات

093,2 20+823,0 916,28 28خدمات األعمال األخرى

ويحية 368,6+667,8299,2الخدمات الشخصية والثقافية والير

ي موضع آخر
 
502,2 3-095,3 593,19 5السلع والخدمات الحكومية غير مدرجة ف

560,9 14-072,7 511,822 7الدخل األولي

340,0 15-037,7 697,722 6دخل االستثمارات

ة 754,5 8-822,7 068,212 4االستثمارات المباشر

482,2 3-566,1 83,93استثمارات الحافظة

628,2 5-648,9 20,75االستثمارات األخرى

524,9 2+     -524,9 2األصول االحتياطية

779,1+814,135,0الدخل األولي اآلخر

772,8 81+333,8 106,65 87الدخل الثانوي

717,8 4+624,8907,0 5الدخل الثانوي العمومي

055,0 77+426,8 481,84 81الدخل الثانوي الخاص

986,9 15-726,8 739,9465 449رصيد حساب المعامالت الجارية

2,9+     -2,9حساب الرأسمال

اض )–( ي االقتر
 
ي اإلقراض )+( / صاف

 
984,0 15-صاف

الحساب المالي
ي اقتناء 

 
صاف

األصول المالية

ي تحمل 
 
صاف

الخصوم
الرصيد

ة 074,0 12-744,0 670,016 4االستثمارات المباشر

142,0 10-059,0 917,014 3حصص الملكية وأسهم صناديق االستثمار

932,0 1-685,0 753,02أدوات الدين

215,3 21-665,4 450,122 1استثمارات الحافظة

893,5 1+443,4-450,1 1حصص الملكية وأسهم صناديق االستثمار

108,8 23-108,8 23     -سندات الدين

619,6+819,9 2-200,3 2-المشتقات المالية

439,0 37-715,5 276,548 11االستثمارات األخرى

753,2 1+     -753,2 1حصص الملكية األخرى

871,6 19+414,7 6-456,9 13العملة والودائع

593,9 47-247,9 346,047-القروض

، ومعاشات التقاعد، والضمانات الموحدة 202,3-190,2392,5+نظم التأمير 

820,0 10-042,2 777,87 3-االئتمانات التجارية

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

709,4 69+     -709,4 69األصول االحتياطية

ات األصول والخصوم 399,3-305,0 905,785 84مجموع تغتر

اض )–( ي االقتر
 
ي اإلقراض )+( / صاف

 
399,3-صاف

ي السهو والخطأ
 
584,7 15+صاف
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وضع االستثمار الدولي للمغرب

دجنبر 2020

ن الدرهم(  معطيات مؤقتة )بماليي 

يالخصوماألصول العنارص األساسية
 
الوضع الصاف

ة 633,9 575-577,4 943,5643 67االستثمارات  المباشر

897,0 516-116,3 219,3579 62حصص الملكية و أسهم صناديق االستثمار
ي مؤسسات استثمار مباشر

 
897,0 516-116,3 219,3579 62مستثمر مباشر ف

736,9 58-461,1 724,264 5 أدوات الدين
ي مؤسسات استثمار مباشر

 
736,9 58-461,1 724,264 5مستثمر مباشر ف

750,2 118-468,1 717,9131 12استثمارات الحافظة

226,3 20-080,5 854,232 11حصص الملكية و أسهم صناديق االستثمار

ع بخالف البنك المركزي ي الودائ
كات تلقر 706,5 10-743,8 037,311 1 شر

519,8 9-336,7 816,920 10القطاعات األخرى

كات المالية األخرى 247,1 1+810,0 057,11 3 الشر

ي تخدم األش المعيشية
كات غير المالية، واألش المعيشية، والمؤسسات غير الهادفة للرب  ح التر 766,9 10-526,7 759,818 7 الشر

523,9 98-387,6 863,799 سندات الدين

ع بخالف البنك المركزي ي الودائ
كات تلقر 416,1-543,5959,6 شر

368,0 73-368,0 73     -الحكومة العامة

739,8 24-060,0 320,225القطاعات األخرى

كات المالية األخرى 320,2+     -320,2 الشر

ي تخدم األش المعيشية
كات غير المالية، واألش المعيشية، والمؤسسات غير الهادفة للرب  ح التر 060,0 25-060,0 25     - الشر

42,3-314,1356,4المشتقات المالية )عدا االحتياطيات( وخيارات االكتتاب الممنوحة للموظفير 

752,2 352-900,9 148,7443 91االستثمارات األخرى

342,3 4+     -342,3 4رؤوس األموال األخرى

996,6 20+868,0 864,639 60العملة والودائع

060,7 2-845,6 784,92البنك المركزي

ع بخالف البنك المركزي ي الودائ
كات تلقر 627,5 19+022,4 649,937 56 شر

429,8 3+     -429,8 3القطاعات األخرى

كات المالية األخرى 992,3+     -992,3 الشر

ي تخدم األش المعيشية
كات غير المالية، واألش المعيشية، والمؤسسات غير الهادفة للرب  ح التر 437,5 2+     -437,5 2 الشر

252,0 335-028,3 776,3336القروض

680,4 27-680,4 27     -البنك المركزي

ع بخالف البنك المركزي ي الودائ
كات تلقر 462,6 6-238,9 776,37 شر

111,0 128-111,0 128     -الحكومة العامة

998,0 172-998,0 172     -القطاعات األخرى

كات المالية األخرى 561,4-561,4     - الشر

ي تخدم األش المعيشية
كات غير المالية، واألش المعيشية، والمؤسسات غير الهادفة للرب  ح التر 436,6 172-436,6 172     - الشر

058,6610,9 669,52 2نظم التأمير  ومعاشات التقاعد والضمانات الموحدة

802,0 35-298,0 496,058 22االئتمانات التجارية والسلف

802,0 35-298,0 496,058 22القطاعات األخرى

ي تخدم األش المعيشية
كات غير المالية، واألش المعيشية، والمؤسسات غير الهادفة للرب  ح التر 802,0 35-298,0 496,058 22 الشر

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

200,4 7-200,4 7     -حقوق السحب الخاصة )المخصصات(

567,4 320+     -567,4 320األصول االحتياطية

989,4 11+989,4 11الذهب النقدي

615,2 6+615,2 6حقوق السحب الخاصة

889,8 1+889,8 1وضع االحتياطات لدى صندوق النقد الدولي

ي 073,0 300+073,0 300النقد األجنت 

611,2 726-302,8 219 691,61 492مجموع األصول/الخصوم


