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 2021 مارس 31الرباط، في 

 

 بـــــــــــــلاغ

 2021سنة بنهاية المبادلات 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  خلالتميزت نتائج المبادلات الخارجية للمغرب  فقد ذاكوه

 

 

 :على مستوى المبادلات التجارية 

 كل من الواردات والصادرات. بارتفاع 2021سنة بادلات التجارية للسلع خلال تميزت الم

مليار درهم نهاية سنة  422,9مليار درهم مقابل  527,4بالمائة ) 24,7 بنسبةحيث شهدت الواردات تزايدا 

مليار درهم متم سنة  263,1مليار درهم مقابل  328,8بالمائة ) 25ارتفاعا نسبته الصادرات  فيما سجلت( 2020

2020). 

 159,8مليار درهم مقابل  198,6حيث بلغ حوالي بالمائة  24,3 سجل العجز التجاري ارتفاعا بنسبةوهكذا فقد 

بالمائة  62,2مقابل بالمائة  62,3 ةغت تغطية الصادرات للواردات نسبمليار درهم خلال السنة الماضية، كما بل

 .2020خلال سنة 

 على مستوى الحساب الجاري: 

درهم في عجز معاملات الحساب الجاري  مليار 15,7ارتفاعا مقداره  2021سجل ميزان المدفوعات خلال سنة 

  .2020 درهم برسم سنة مليار13,4-  درهم مقابل مليار 29,1-بلغ حيث 

 وعجز بنددرهم  مليار 31,4 عجز مبادلات السلع بما قدره كل من التفاقم الحاصل فيتعزى هذه النتيجة إلى و

هذا بالرغم من  درهم(،مليار 1,2- إلى تراجع فائض بند الخدمات ) ، إضافةدرهممليار  6,6 بما قدره الدخل الأولي

 .مليار درهم( مقارنة مع السنة الماضية 23,5+الدخل الثانوي ) فائض بندالتحسن المسجل في 
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بنسبة مليار درهم مسجلا ارتفاعا 1.111, 3قيمة  2021هذا وقد بلغ حجم معاملات الحساب الجاري خلال سنة 

 106,7+مليار درهم( والمصاريف ) 91+ذلك إلى تزايد كل من المداخيل ) مليار درهم(، ويرجع 197,7+)بالمائة  21,6

 درهم(.مليار 

 

  الدولية:على مستوى الاستثمارات 

أفرز وضع الاستثمار الدولي للمغرب، والذي يمثل الوضعية المالية للاقتصاد المغربي مقابل بقية العالم، في 

مليار درهم نهاية شهر شتنبر  765,2- مليار درهم مقابل 771,3ينا بلغ وضعا صافيا مد 2021متم شهر دجنبر 

2021 . 

 9,8+والأصول المالية ) مليار درهم(+ 15,9إجمالي كل من الخصوم المالية )الوضع إلى ارتفاع  ويعزى هذا

  :(مليار درهم

 9,6قدره يفسر ارتفاع رصيد الخصوم المالية الى التزايد المسجل في رصيد كل من "الاستثمارات الأخرى" بما 

  .مليار درهم 6, 6قدره  بما "المباشرةالاستثمارات الخارجية " ورصيدمليار درهم 

بالرغم  درهم، مليار 13بما قدره  رصيد الأصول المالية أساسا الى تزايد رصيد الأصول الاحتياطية ويرجع ارتفاع

 .مليار درهم 5, 3من الانخفاض الحاصل في رصيد "الاستثمارات الأخرى" ب 

* * * * * * 

 

 التفصيلية من خلال الموقع الإلكتروني لمكتب الصرفويمكن الاطلاع على بيانات الحسابات الدولية 

www.oc.gov.ma 
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م ون دره لي م

2021* 2020 2019 2018 2017

856.269 685.950 775.449 756.883 686.921 معاملات جموع ال م

527.423 422.861 490.953 481.442 438.080  CAF  واردات ال

+24,7 -13,9 +2,0 +9,9 +6,7 تطور )%(

328.846 263.089 284.496 275.441 248.841 FAB  صادرات ال

+25,0 -7,5 +3,3 +10,7 +10,3 تطور )%(

-198.577 -159.772 -206.457 -206.001 -189.239 تجاري ميزان ال   رصيد ال

+24,3 -22,6 +0,2 +8,9 2,3 تطور )%(

62,3 62,2 57,9 57,2 56,8 تغطية )%( عدل ال م

      أرقام مؤقتة (*)

سنوات ال

سلع(  تجاري )ال ميزان ال ال



  2021سنة بنهاية حصيلة المبادلات الخارجية  - بلاغ

4                                                                                                                                         مكتب الصرف                                    
 

 

مدفوعات يزان ال م

رسم سنة 2021 ب

معطيات مؤقتة )بملايين الدراهم(

ة جاري معاملات ال رصيدمديندائنحساب ال

خدمات سلع وال 116.399,7-423.589,3539.989,0ال

سلع 178.781,0-284.504,0463.285,0ال

179.728,0-283.415,0463.143,0البضائع العامة

942,0+     -942,0الصادرات قيد المتاجرة

5,0+147,0142,0الذهب غير النقدي

خدمات 62.381,3+139.085,376.704,0ال

خدمات الصناعة التحويلية للمدخلات المادية المملوكة 

14.615,0+14.643,028,0لآخرين

1.283,3+2.481,31.198,0خدمات الصيانة والإصلاح غير المدرجة في موضع آخر

7.617,5-25.560,733.178,2خدمات النقل

9.936,9-13.990,823.927,7النقل البحري

1.818,8+7.364,15.545,3النقل الجوي

923,9+4.079,73.155,8طرق النقل الأخرى

423,3-126,1549,4خدمات البريد وحمل الرسائل

23.656,4+34.310,410.654,0خدمات السفر

632,8+1.544,0911,2أسفار لأغراض العمل

23.023,6+32.766,49.742,8أسفار لأغراض شخصية

259,8+2.854,22.594,4خدمات البناء والإنشاءات

510,9-1.509,62.020,5خدمات التأمين ومعاشات التقاعد

575,7-588,41.164,1الخدمات المالية

1.336,5-10,21.346,7الرسوم على استخدام الملكية الفكرية

11.889,2+17.600,45.711,2خدمات الاتصالات والكمبيوتر والمعلومات

23.603,4+33.599,39.995,9خدمات الأعمال الأخرى

468,2+819,0350,8الخدمات الشخصية والثقافية والترويحية

3.353,4-5.108,88.462,2السلع والخدمات الحكومية غير مدرجة في موضع آخر

ي أول ل ال دخ 18.174,9-7.153,525.328,4ال

18.757,5-6.538,325.295,8دخل الاستثمارات

12.336,2-4.113,816.450,0الاستثمارات المباشرة

3.944,5-18,83.963,3استثمارات الحافظة

4.864,8-17,74.882,5الاستثمارات الأخرى

2.388,0+     -2.388,0الأصول الاحتياطية

582,6+615,232,6الدخل الأولي الآخر

وي ثان ل ال دخ 105.426,1+110.347,74.921,6ال

1.387,8+2.126,8739,0الدخل الثانوي العمومي

104.038,3+108.220,94.182,6الدخل الثانوي الخاص

ة جاري معاملات ال 29.148,5-541.090,5570.239,0رصيد حساب ال

     -     -     -حساب الرأسمال

تراض )–( اق راض )+( / صافي ال إق 29.148,5-صافي ال

مالي حساب ال ال
صافي اقتناء 

الأصول المالية

صافي تحمل 

الخصوم
الرصيد

مباشرة استثمارات ال 14.804,0-4.551,019.355,0ال

10.873,0-3.660,014.533,0حصص الملكية وأسهم صناديق الاستثمار

3.931,0-891,04.822,0أدوات الدين

حافظة ستثمارات ال 2.643,0+2.298,0-345,0ا

3.929,0+3.584,0-345,0حصص الملكية وأسهم صناديق الاستثمار

1.286,0-1.286,0     -سندات الدين

ية مال مشتقات ال 291,0-1.996,0-2.287,0-ال

رى أخ استثمارات ال 22.113,0-1.656,020.457,0-ال

78,0+     -78,0حصص الملكية الأخرى

15.286,0-6.334,08.952,0-العملة والودائع

9.128,0+9.127,0-1,0القروض

331-199,0132-صناديق التأمين والمعاشات الموحدة و المضمونة

5.157,0-4.798,09.955,0الائتمانات التجارية

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

10.921,0-10.921,0     -حقوق السحب الخاصة

ية ياط ت اح أصول ال 13.675,0+     -13.675,0ال

خصوم أصول وال غيرات ال جموع ت 20.890,0-14.628,035.518,0م

تراض )–( اق راض )+( / صافي ال إق 20.890,0-صافي ال

8.258,5+صافي السهو والخطأ
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دولي للمغرب استثمار ال وضع ال

دجنبر 2021

 معطيات مؤقتة )بملايين الدرهم(

أساسية عناصر ال أصول ال خصومال صافيال وضع ال ال

مباشرة استثمارات  ال 607.898,0-69.028,2676.926,2ال

استثمار ق ال سهم صنادي ملكية و أ 544.214,7-62.601,2606.815,9حصص ال

544.214,7-62.601,2606.815,9مستثمر مباشر في مؤسسات استثمار مباشر

دين 63.683,3-6.427,070.110,3 أدوات ال

63.683,3-6.427,070.110,3مستثمر مباشر في مؤسسات استثمار مباشر

حافظة ستثمارات ال 121.354,2-13.007,3134.361,5ا

استثمار ق ال سهم صنادي ملكية و أ 20.214,9-12.112,632.327,5حصص ال

10.671,6-987,011.658,6 شركات تلقي الودائع بخلاف البنك المركزي

9.543,3-11.125,620.668,9القطاعات الأخرى

1.435,4+3.268,81.833,4 الشركات المالية الأخرى

10.978,7-7.856,818.835,5 الشركات غير المالية، والأسر المعيشية، والمؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم الأسر المعيشية

دين 101.139,3-894,7102.034,0 سندات ال

538,6+     -538,6 شركات تلقي الودائع بخلاف البنك المركزي

71.280,0-71.280,0     -الحكومة العامة

30.397,9-356,130.754,0القطاعات الأخرى

356,1+     -356,1 الشركات المالية الأخرى

30.754,0-30.754,0     - الشركات غير المالية، والأسر المعيشية، والمؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم الأسر المعيشية

لموظفين ممنوحة ل تتاب ال اك يارات ال احتياطيات( وخ ية )عدا ال مال مشتقات ال 527,9+658,3130,4ال

أخرى استثمارات ال 373.372,0-90.010,6463.382,6ال

أخرى أموال ال 4.431,8+     -4.431,8رؤوس ال

ع ودائ عملة وال 6.152,1+54.938,448.786,3ال

2.151,0-625,12.776,1البنك المركزي

5.904,1+51.914,346.010,2 شركات تلقي الودائع بخلاف البنك المركزي

2.399,0+     -2.399,0القطاعات الأخرى

721,5+     -721,5 الشركات المالية الأخرى

1.677,5+     -1.677,5 الشركات غير المالية، والأسر المعيشية، والمؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم الأسر المعيشية

ض قرو 323.947,5-703,7324.651,2ال

19.415,2-19.415,2     -البنك المركزي

6.408,5-703,77.112,2 شركات تلقي الودائع بخلاف البنك المركزي

134.816,0-134.816,0     -الحكومة العامة

163.307,8-163.307,8     -القطاعات الأخرى

606,3-606,3     - الشركات المالية الأخرى

162.701,5-162.701,5     - الشركات غير المالية، والأسر المعيشية، والمؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم الأسر المعيشية

موحدة ضمانات ال تقاعد وال عاشات ال تأمين وم 78,3+2.998,72.920,4نظم ال

سلف ة وال تجاري تمانات ال ائ 41.590,0-26.938,068.528,0ال

41.590,0-26.938,068.528,0القطاعات الأخرى

41.590,0-26.938,068.528,0 الشركات غير المالية، والأسر المعيشية، والمؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم الأسر المعيشية

دفع  قبض أو ال رى مستحقة ال 70,0-70,0     -حسابات أخ

مخصصات( خاصة )ال سحب ال 18.426,7-18.426,7     -حقوق ال

احتياطية أصول ال 330.831,8+     -330.831,8ال

12.008,6+12.008,6الذهب النقدي

19.003,7+19.003,7حقوق السحب الخاصة

1.913,9+1.913,9وضع الاحتياطات لدى صندوق النقد الدولي

297.905,6+297.905,6النقد الأجنبي

خصوم أصول/ال 771.264,5-503.536,21.274.800,7مجموع ال


