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 2021 دجنبر 31الرباط، في 

 

 بـــــــــــــلاغ

 2021من سنة  بنهاية شهر شتنبرالمبادلات الخارجية  حصيلة
 

 الحساباتعلى وجه الخصوص وغرب للمالحسابات الدولية لتجارة الخارجية والبيانات الإحصائية ل يتم نشر

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

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

 النقد الدولي.

 :بما يلي 2120سنة  من التسع أشهر الأولى الخارجية للمغرب خلالتميزت نتائج المبادلات  فقد ذاكوه

 

 

 :على مستوى المبادلات التجارية 

 كل من الواردات والصادرات. بارتفاع 2021أشهر الأولى من سنة  تسعبادلات التجارية للسلع خلال التميزت الم

بنهاية شهر شتنبر مليار درهم   309,5درهم مقابل  مليار  (382,9بالمائة 23,7 نسبته ارتفاعاالواردات سجلت  كذاهو

 2021عند متم شهر شتنبر ليار درهم م 233 بالمائة: 23,4بنسبة  تحسناالصادرات سجلت (. فيما 2020من سنة 

 .2020سنة  نفس الفترة من خلالمليار درهم  188,9مقابل 

مليار درهم  120,6مليار درهم مقابل  149,9 بلغمليار درهم حيث   29,3ب  العجز التجاري ارتفع نتيجة لذلك فقدو

 . بالمائة 60,9 فيتغطية الصادرات للواردات  استقرت نسبةكما  ،خلال السنة الماضية

 

 على مستوى الحساب الجاري: 

الجاري بنسبة معاملات الحساب  زعجفي  ارتفاعا 2021 من سنةبنهاية شهر شتنبر ميزان المدفوعات سجل 

 .الفترة من السنة الماضية خلال نفس مليار درهم 17,2- مقابل مليار درهم 23,9- بلغ حيث  بالمائة 39

            درهم مليار  135,5-) مليار درهم  24,4مبادلات السلع بما قدرهكل من  تزايد عجز تعزى هذه النتيجة إلىو

درهم. مليار   10,4-درهم مقابلمليار  15,1- :مليار درهم  4,7وبند الدخل الاولي بما قدره  ( درهممليار  111,1-مقابل

درهم( مليار  20,2+) الدخل الثانوي وبند درهم(مليار  2,2+الخدمات ) بندمن  كلفائض  بالرغم من تحسن اهذ

 .السنة الماضية من متم شهر شتنبر مع مقارنة
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  666مقابل  درهممليار  807,3)مليار درهم  141,3معاملات الحساب الجاري ارتفاعا قيمته  هذا وقد سجل حجم

مليار  324,4درهم مقابلمليار  391,7) مليار درهم 67,3تحسن كل من المداخيل ب ل لك راجعذو(  درهممليار 

 (.   درهممليار   341,6درهم مقابلمليار  415,6)درهممليار  74والمصروفات ب  ( درهم

 

  الدولية:على مستوى الاستثمارات 

بقية العالم، في  اتجاه المغربي للاقتصاد المالية ، والذي يمثل الوضعيةللمغرب أفرز وضع الاستثمار الدولي

نهاية شهر درهم  مليار 759,9-ل مليار درهم مقاب 767 غصافيا مدينا بل وضعا 2021من سنة  شتنبرمتم شهر 

في إجمالي و (مليار درهم 25,7+)المالية ويفسر هذا الوضع بالارتفاع الحاصل في إجمالي الخصوم  2021. يونيو

  :(مليار درهم 18,7+المالية ) الأصول

الاستثمارات الخارجية "دالى الزيادة المسجلة في كل من رصي بالأساس يرجع ارتفاع رصيد الخصوم المالية

 .مليار درهم 11,9  ب  "الأخرى  الاستثمارات "رصيدم ودره مليار 13 بما قدره "المباشرة

 رصيد الأصول الاحتياطية زيادةالمالية بالأساس الى  رصيد الأصول يرجع ارتفاع مع ذلكبالموازاة 

 .مليار درهم  17 ب

 

* * * * * * 

 

 ويمكن الاطلاع على بيانات الحسابات الدولية التفصيلية من خلال الموقع الإلكتروني لمكتب الصرف

www.oc.gov.ma 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



  2021من سنة  بنهاية شهر شتنبرحصيلة المبادلات الخارجية  - بلاغ

3                                                                                                                                         مكتب الصرف                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

مليون درهم

2021* 2020 2019 2018 2017

مجموع المعاملات     504.051     559.202     578.943     498.419     615.976

382.939     309.527     366.887     355.020     322.406      CAF  الواردات

+23,7 -15,6 +3,3 +10,1 +6,6 تطور )%(

233.037     188.892     212.056     204.182     181.645     FAB  الصادرات

+23,4 -10,9 +3,9 +12,4 +9,5 تطور )%(

-149.902 -120.635 -154.831 -150.838 -140.761   رصيد الميزان التجاري

+24,3 -22,1 +2,6 +7,2 +3,0 تطور )%(

60,9 61,0 57,8 57,5 56,3 معدل التغطية )%(

      أرقام مؤقتة (*)

يناير - شتنبر

الميزان التجاري )السلع( 
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ميزان المدفوعات 

برسم التسعة أشهر الأولى لسنة 2021 

معطيات مؤقتة )بماليين الدراهم(

رصيدمديندائنحساب المعاملات الجارية

89.028,6-302.962,7391.991,3السلع والخدمات

135.479,0-201.323,0336.802,0السلع

136.118,0-200.557,0336.675,0البضائع العامة

665,0+     -665,0الصادرات قيد المتاجرة

26,0-101,0127,0الذهب غير النقدي

46.450,4+101.639,755.189,3الخدمات

10.738,5+10.758,520,0خدمات الصناعة التحويلية للمدخلات المادية المملوكة لآخرين

997,2+1.784,2787,0خدمات الصيانة والإصلاح غير المدرجة في موضع آخر

5.335,5-18.877,624.213,1خدمات النقل

7.087,6-10.094,017.181,6النقل البحري

1.195,8+5.292,54.096,7النقل الجوي

880,7+3.398,92.518,2طرق النقل األخرى

324,4-92,2416,6خدمات البريد وحمل الرسائل

17.315,2+24.864,37.549,1خدمات السفر

540,1+1.118,9578,8أسفار ألغراض العمل

16.775,1+23.745,46.970,3أسفار ألغراض شخصية

109,9+2.234,32.124,4خدمات البناء والإنشاءات

528,8-1.155,91.684,7خدمات التأمين ومعاشات التقاعد

425,7-508,8934,5الخدمات المالية

956,1-9,5965,6الرسوم على استخدام الملكية الفكرية

8.706,2+12.874,44.168,2خدمات الاتصالات والكمبيوتر والمعلومات

17.620,5+24.097,56.477,0خدمات الأعمال الأخرى

298,6+522,4223,8الخدمات الشخصية والثقافية والترويحية

2.089,6-3.952,36.041,9السلع والخدمات الحكومية غير مدرجة في موضع آخر

15.110,9-4.906,520.017,4الدخل الأولي

15.375,1-4.622,319.997,4دخل الاستثمارات

11.930,3-2.458,714.389,0االستثمارات المباشرة

2.102,9-18,42.121,3استثمارات الحافظة

3.478,7-8,43.487,1االستثمارات األخرى

2.136,8+     -2.136,8األصول االحتياطية

264,2+284,220,0الدخل الأولي الآخر

80.218,5+83.820,63.602,1الدخل الثانوي

459,1+1.060,4601,3الدخل الثانوي العمومي

79.759,4+82.760,23.000,8الدخل الثانوي الخاص

23.921,0-391.689,8415.610,8رصيد حساب المعاملات الجارية

     -     -     -حساب الرأسمال

23.921,0-صافي الإقراض )+( / صافي الاقتراض )–(

الحساب المالي
صافي اقتناء 

الأصول المالية

صافي تحمل 

الخصوم
الرصيد

11.140,0-2.922,014.062,0الاستثمارات المباشرة

7.281,0-3.549,010.830,0حصص الملكية وأسهم صناديق الاستثمار

3.859,0-627,03.232,0-أدوات الدين

237,0+91,0-146,0استثمارات الحافظة

2.485,0+2.339,0-146,0حصص الملكية وأسهم صناديق الاستثمار

2.248,0-2.248,0     -سندات الدين

210,0-1.539,0-1.749,0-المشتقات المالية

10.393,0-5.029,015.422,0الاستثمارات الأخرى

58,0+     -58,0حصص الملكية الأخرى

4.509,0-300,04.209,0-العملة والودائع

6.777,0+6.777,0-     -القروض

225,0-92,0133,0-صناديق التأمين والمعاشات الموحدة و المضمونة

5.845,0-1.467,07.312,0الائتمانات التجارية

4.272,0+376,0-3.896,0حسابات أخرى مستحقة الدفع/ القبض

10.921,0-10.921,0     -حقوق السحب الخاصة

3.517,0+     -3.517,0الأصول الاحتياطية

17.989,0-9.865,027.854,0مجموع تغيرات الأصول والخصوم

17.989,0-صافي الإقراض )+( / صافي الاقتراض )–(

5.932,0+صافي السهو والخطأ
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وضع الاستثمار الدولي للمغرب

شتنبر 2021

 معطيات مؤقتة )بماليين الدرهم(

الوضع الصافيالخصومالأصول العناصر الأساسية

607.267,5-67.337,8674.605,3الاستثمارات  المباشرة

543.835,6-62.461,0606.296,6حصص الملكية و أسهم صناديق الاستثمار

543.835,6-62.461,0606.296,6مستثمر مباشر في مؤسسات استثمار مباشر

63.431,9-4.876,868.308,7 أدوات الدين

63.431,9-4.876,868.308,7مستثمر مباشر في مؤسسات استثمار مباشر

120.338,0-12.736,0133.074,0استثمارات الحافظة

19.884,0-11.854,231.738,2حصص الملكية و أسهم صناديق الاستثمار

10.406,4-978,311.384,7 شركات تلقي الودائع بخلاف البنك المركزي

9.477,6-10.875,920.353,5القطاعات الأخرى

1.518,8+3.119,11.600,3 الشركات المالية الأخرى

10.996,4-7.756,818.753,2 الشركات غير المالية، والأسر المعيشية، والمؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم الأسر المعيشية

100.454,0-881,8101.335,8 سندات الدين

315,9-533,9849,8 شركات تلقي الودائع بخلاف البنك المركزي

70.337,0-70.337,0     -الحكومة العامة

29.801,1-347,930.149,0القطاعات الأخرى

347,9+     -347,9 الشركات المالية الأخرى

30.149,0-30.149,0     - الشركات غير المالية، والأسر المعيشية، والمؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم الأسر المعيشية

697,2227,3469,9المشتقات المالية )عدا الاحتياطيات( وخيارات الاكتتاب الممنوحة للموظفين

357.657,9-95.300,3452.958,2الاستثمارات الأخرى

4.398,8+     -4.398,8رؤوس الأموال الأخرى

16.374,0+59.492,743.118,7العملة والودائع

1.984,8-807,62.792,4البنك المركزي

15.889,1+56.215,440.326,3 شركات تلقي الودائع بخلاف البنك المركزي

2.469,7+     -2.469,7القطاعات الأخرى

705,2+     -705,2 الشركات المالية الأخرى

1.764,5+     -1.764,5 الشركات غير المالية، والأسر المعيشية، والمؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم الأسر المعيشية

323.103,4-710,3323.813,7القروض

19.136,2-19.136,2     -البنك المركزي

5.899,6-710,36.609,9 شركات تلقي الودائع بخلاف البنك المركزي

132.653,0-132.653,0     -الحكومة العامة

165.414,6-165.414,6     -القطاعات الأخرى

588,7-588,7     - الشركات المالية الأخرى

164.825,9-164.825,9     - الشركات غير المالية، والأسر المعيشية، والمؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم الأسر المعيشية

3.106,22.921,9184,3نظم التأمين ومعاشات التقاعد والضمانات الموحدة

41.223,0-23.693,064.916,0الائتمانات التجارية والسلف

41.223,0-23.693,064.916,0القطاعات الأخرى

41.223,0-23.693,064.916,0 الشركات غير المالية، والأسر المعيشية، والمؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم الأسر المعيشية

3.899,370,03.829,3حسابات أخرى مستحقة القبض أو الدفع 

18.117,9-18.117,9     -حقوق السحب الخاصة )المخصصات(

317.810,9+     -317.810,9الأصول الاحتياطية

11.110,6+11.110,6الذهب النقدي

18.735,7+18.735,7حقوق السحب الخاصة

1.881,8+1.881,8وضع الاحتياطات لدى صندوق النقد الدولي

286.082,8+286.082,8النقد الأجنبي

766.982,6-493.882,21.260.864,8مجموع الأصول/الخصوم


