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 2022 يونيو 30الرباط، في 

 

 بـــــــــــــلاغ

 2022 خلال الربع الأول من سنةالمبادلات 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 2022بنهاية شهر مارس تميزت نتائج المبادلات الخارجية للمغرب  فقد ذاكوه

 

 

 :على مستوى المبادلات التجارية 

 كل من الواردات والصادرات. بارتفاع 2022الربع الأول من سنة بادلات التجارية للسلع خلال تميزت الم

خلال الربع الأول مليار درهم  123,4مليار درهم مقابل  165,6بالمائة ) 34,2 بنسبةحيث شهدت الواردات تزايدا 

مليار درهم متم  77,5مليار درهم مقابل  101,1بالمائة ) 30,4ارتفاعا نسبته الصادرات  فيما سجلت( 2021من سنة 

 .(2021سنة شهر مارس من 

 45,9درهم مقابل  مليار 64,5حيث بلغ حوالي بالمائة  40,6 سجل العجز التجاري ارتفاعا بنسبةوهكذا فقد 

مقابل بالمائة  61 غت تغطية الصادرات للواردات نسبةالسنة الماضية، كما بل الربع الأول من مليار درهم خلال

 .2021الثلاثة أشهر الأولى من سنة خلال بالمائة  62,8

 على مستوى الحساب الجاري: 

درهم في عجز معاملات  مليار 5,7مقداره  ارتفاعا 2022الربع الأول من سنة سجل ميزان المدفوعات خلال 

  . 2021الربع الأول من سنةخلال درهم  مليار8,9-  درهم مقابل مليار 16,4-بلغ الحساب الجاري حيث 

 وعجز بنددرهم  مليار 14,7 عجز مبادلات السلع بما قدره كل من تعزى هذه النتيجة إلى التفاقم الحاصل فيو

 6+)بند الخدمات كل من فائض بالرغم من التحسن المسجل في  هذا .درهممليار  1,1 بما قدره الدخل الأولي

 .السنة الماضيةالربع الأول من مقارنة مع  درهم(مليار 2,3+ الدخل الثانوي ) وبند مليار درهم(



  2022خلال الربع الأول من سنة حصيلة المبادلات الخارجية  - بلاغ

2                                                                                                                                         مكتب الصرف                                    
 

 2022خلال الربع الأول من سنة مليار درهم 323 ,2حجم معاملات الحساب الجاري  ت قيمةهذا وقد بلغ

مليار  30,3+ذلك إلى تزايد كل من المداخيل ) مليار درهم(، ويرجع 68,1+)بالمائة  26,7بنسبة ارتفاعا  لةمسج

 درهم(.مليار  37,8+درهم( والمصاريف )

 

  الدولية:على مستوى الاستثمارات 

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

 . 2021 دجنبرمليار درهم نهاية شهر  776- مليار درهم مقابل 781,4وضعا صافيا مدينا بلغ  2022 مارسمتم شهر 

مليار  2,9+والأصول المالية ) مليار درهم(+ 8,3الوضع إلى ارتفاع إجمالي كل من الخصوم المالية ) ويعزى هذا

  :(درهم

لى التزايد المسجل في رصيد كل من "الاستثمارات الأخرى" بما أساسا إيفسر ارتفاع رصيد الخصوم المالية 

"الاستثمارات   رصيدتراجع  في حين  .مليار درهم 2قدره بما  الحافظة" "استثمارات  رصيد و مليار درهم 8,5قدره 

  .مليار درهم 2,4قدره  المباشرة" بماالخارجية 

بما قدره  المباشرة""الاستثمارات الخارجية رصيد   كل من رصيد الأصول المالية أساسا الى تزايد ويرجع ارتفاع

 درهم. مليار 1,8بما قدره  رصيد الأصول الاحتياطيةو  درهم مليار 2,5

* * * * * * 

 

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

www.oc.gov.ma 
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م ون دره لي م

2022* 2021* 2020 2019 2018

266.731 200.949 188.531 199.944 190.675 معاملات جموع ال م

165.637 123.423 119.382 123.556 119.429  CAF  واردات ال

+34,2 +3,4 -3,4 +3,5 +10,0 تطور )%(

101.094 77.526 69.149 76.388 71.246 FAB  صادرات ال

+30,4 +12,1 -9,5 +7,2 +11,0 تطور )%(

-64.543 -45.897 -50.233 -47.168 تجاري48.183- ميزان ال   رصيد ال

+40,6 -8,6 +6,5 -2,1 8,5 تطور )%(

61,0 62,8 57,9 61,8 59,7 تغطية )%( عدل ال م

      أرقام مؤقتة (*)

سلع(  تجاري )ال ميزان ال ال

يناير ـ مارس
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ميزان المدفوعات

برسم الفصل األول لسنة 2022*

ن الدراهم( معطيات مؤقتة )بماليي 

رصيدمديندائنحساب المعامالت الجارية

012,3 40-455,7 443,4164 124السلع والخدمات

835,0 55-190,0 355,0143 87السلع

125,0 56-169,0 044,0143 87البضائع العامة

269,0+     -269,0الصادرات قيد المتاجرة

21,0+42,021,0الذهب غير النقدي

822,7 15+265,7 088,421 37الخدمات

733,0 4+738,05,0 4خدمات الصناعة التحويلية للمدخالت المادية المملوكة آلخرين

ي موضع آخر
 
659,5+907,5248,0خدمات الصيانة واإلصالح غير المدرجة ف

374,7 4-047,4 672,711 6خدمات النقل

928,7 3-045,7 117,08 4النقل البحري

256,2+568,7 824,91 1النقل الجوي

607,0-298,0 691,01طرق النقل األخرى

يد وحمل الرسائل 95,2-39,8135,0خدمات البر

848,7 6+163,6 012,33 10خدمات السفر

189,6+450,6261,0أسفار ألغراض العمل

659,1 6+902,6 561,72 9أسفار ألغراض شخصية

240,5+520,2279,7خدمات البناء واإلنشاءات

259,8-369,6629,4خدمات التأمير  ومعاشات التقاعد

72,1-112,2184,3الخدمات المالية

409,0-12,8421,8الرسوم عىل استخدام الملكية الفكرية

101,6 3+198,2 299,81 4خدمات االتصاالت والكمبيوتر والمعلومات

225,9 6+125,0 350,92 8خدمات األعمال األخرى

ويحية 116,3+274,8158,5الخدمات الشخصية والثقافية والير

ي موضع آخر
 
987,2-804,8 817,61السلع والخدمات الحكومية غير مدرجة ف

708,0 2-741,5 033,53 1الدخل األولي

742,4 2-733,3 990,93دخل االستثمارات

ة 940,5 1-343,3 402,82االستثمارات المباشر

181,6-181,6     -استثمارات الحافظة

207,1 1-208,4 1,31االستثمارات األخرى

586,8+     -586,8األصول االحتياطية

34,4+42,68,2الدخل األولي اآلخر

303,8 26+599,3 903,11 27الدخل الثانوي

167,0+550,7383,7الدخل الثانوي العمومي

136,8 26+215,6 352,41 27الدخل الثانوي الخاص

416,5 16-796,5 380,0169 153رصيد حساب المعامالت الجارية

     -     -     -حساب الرأسمال

اض )–( ي االقتر
 
ي اإلقراض )+( / صاف

 
416,5 16-صاف

الحساب المالي
ي اقتناء 

 
صاف

األصول المالية

ي تحمل 
 
صاف

الخصوم
الرصيد

ة 315,0 2-943,0 628,03 1االستثمارات المباشر

809,0 1-832,0 023,02 1حصص الملكية وأسهم صناديق االستثمار

506,0-111,0 605,01أدوات الدين

884,0-558,0326,0-استثمارات الحافظة

636,0-558,078,0-حصص الملكية وأسهم صناديق االستثمار

248,0-248,0     -سندات الدين

5,0+269,0-264,0-المشتقات المالية

425,0+716,0 3-291,0 3-االستثمارات األخرى

50,0+     -50,0حصص الملكية األخرى

284,0-174,0 2-458,0 2-العملة والودائع

889,0+889,0-     -القروض

134,07856+صناديق التأمير  والمعاشات الموحدة و المضمونة

286,0-731,0-017,0 1-االئتمانات التجارية

987,0 7-     -987,0 7-األصول االحتياطية

ات األصول والخصوم 756,0 10-472,0284,0 10-مجموع تغتر

اض )–( ي االقتر
 
ي اإلقراض )+( / صاف

 
756,0 10-صاف

ي السهو والخطأ
 
660,5 5+صاف
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وضع االستثمار الدولي للمغرب

مارس 2022

 معطيات مؤقتة )بماليين الدرهم(
الوضع الصافيالخصوماألصول العناصر األساسية

808,8 603-000,2 191,4674 70االستثمارات  المباشرة

575,0 539-765,0 190,0602 63حصص الملكية و أسهم صناديق االستثمار

575,0 539-765,0 190,0602 63مستثمر مباشر في مؤسسات استثمار مباشر

233,8 64-235,2 001,471 7 أدوات الدين

233,8 64-235,2 001,471 7مستثمر مباشر في مؤسسات استثمار مباشر

637,6 125-410,1 772,5137 11استثمارات الحافظة

433,1 20-945,1 512,031 11حصص الملكية و أسهم صناديق االستثمار

403,3 10-392,3 989,011 شركات تلقي الودائع بخالف البنك المركزي

029,8 10-552,8 523,020 10القطاعات األخرى

793,0+846,2 639,21 2 الشركات المالية األخرى

822,8 10-706,6 883,818 7 الشركات غير المالية، واألسر المعيشية، والمؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم األسر المعيشية

204,5 105-465,0 260,5105 سندات الدين

260,5+     -260,5 شركات تلقي الودائع بخالف البنك المركزي

284,0 73-284,0 73     -الحكومة العامة

181,0 32-181,0 32     -القطاعات األخرى

     -     -     - الشركات المالية األخرى

181,0 32-181,0 32     - الشركات غير المالية، واألسر المعيشية، والمؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم األسر المعيشية

643,6+897,8254,2المشتقات المالية )عدا االحتياطيات( وخيارات االكتتاب الممنوحة للموظفين

221,3 385-628,6 407,3473 88االستثمارات األخرى

490,9 4+     -490,9 4رؤوس األموال األخرى

680,5 4+970,5 651,048 53العملة والودائع

038,1 2-687,5 649,42البنك المركزي

742,1 4+283,0 025,146 51 شركات تلقي الودائع بخالف البنك المركزي

976,5 1+     -976,5 1القطاعات األخرى

35,7+     -35,7 الشركات المالية األخرى

940,8 1+     -940,8 1 الشركات غير المالية، واألسر المعيشية، والمؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم األسر المعيشية

676,5 331-369,2 692,7332القروض

034,5 20-034,5 20     -البنك المركزي

216,1 7-908,8 692,77 شركات تلقي الودائع بخالف البنك المركزي

778,0 138-778,0 138     -الحكومة العامة

647,9 165-647,9 165     -القطاعات األخرى

552,8-552,8     - الشركات المالية األخرى

095,1 165-095,1 165     - الشركات غير المالية، واألسر المعيشية، والمؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم األسر المعيشية

134,7+998,0 132,72 3نظم التأمين ومعاشات التقاعد والضمانات الموحدة

840,0 43-280,0 440,070 26االئتمانات التجارية والسلف

840,0 43-280,0 440,070 26القطاعات األخرى

840,0 43-280,0 440,070 26 الشركات غير المالية، واألسر المعيشية، والمؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم األسر المعيشية

70,0-70,0     -حسابات أخرى مستحقة القبض أو الدفع 

70,0-70,0     -القطاعات األخرى

70,0-70,0     - الشركات غير المالية، واألسر المعيشية، والمؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم األسر المعيشية

940,9 18-940,9 18     -حقوق السحب الخاصة )المخصصات(

673,3 332+     -673,3 332األصول االحتياطية

250,1 13+250,1 13الذهب النقدي

480,6 19+480,6 19حقوق السحب الخاصة

967,3 1+967,3 1وضع االحتياطات لدى صندوق النقد الدولي

975,3 297+975,3 297النقد األجنبي

350,8 781-293,1 285 942,31 503مجموع األصول/الخصوم


