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 2022 شتنبر 30الرباط، في 

 

 بـــــــــــــلاغ

 2022الأول من سنة  النصفخلال 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: 2220سنة  الأول من النصف الخارجية للمغرب خلالتميزت نتائج المبادلات 

 

 :على مستوى المبادلات التجارية 

الواردات  على مستوىا ارتفاع 2022المبادلات التجارية للسلع خلال الستة أشهر الأولى من سنة  عرفت

 .والصادرات

خلال النصف مليار درهم   253,6مليار درهم مقابل   (365,6بالمائة 44,2 نسبته ارتفاعاالواردات سجلت  كذاهو

مليار  152,8ليار درهم مقابل م 216,1 بالمائة: 41,4بنسبة  تحسناالصادرات سجلت (. فيما 2120الأول من سنة 

 .2021سنة  نفس الفترة من خلالدرهم 

مليار درهم  100,8مليار درهم مقابل  149,5 مليار درهم حيث بلغ  48,7ب  العجز التجاري نتيجة لذلك ارتفعو

 النصف خلال بالمائة 60,3 مقابل بالمائة 59,1نسبة كما بلغت تغطية الصادرات للواردات  ،خلال السنة الماضية

  .2021سنة  الأول من

 

 على مستوى الحساب الجاري: 

الجاري بنسبة معاملات الحساب  زعجفي  ارتفاعا 2022 خلال النصف الأول من سنةميزان المدفوعات سجل 

 .الفترة من السنة الماضية خلال نفس مليار درهم 28,1- مقابل مليار درهم 42,9- حيث بلغ بالمائة  52,7

فائض  تحسن منبالرغم ا ذه درهم مليار  38,6مبادلات السلع بما قدره تزايد عجز تعزى هذه النتيجة إلىو

ب الدخل الاولي بند تراجع عجز ودرهم( مليار  5,9+) الدخل الثانويبند  وفائض درهم(مليار  16,7+الخدمات ) بند

 .2021نهاية شهر يونيو  مع مقارنة درهممليار  1,2
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 المداخيل تحسن كل من نتيجةمليار درهم  197,8معاملات الحساب الجاري ارتفاعا قيمته  هذا وقد سجل حجم

   .درهممليار  106,3ب الجارية  والمصاريف مليار درهم 91,5ب الجارية 

 

  الدولية:على مستوى الاستثمارات 

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

نهاية شهر درهم  مليار 785-,9مليار درهم مقابل  802,8 غصافيا مدينا بل وضعا 2022متم شهر يونيو من سنة 

 (مليار درهم 22,9+)المالية الخصوم  إجمالي كل من فيويفسر هذا الوضع بالارتفاع الحاصل  2022. مارس

 :  مليار درهم( 6+) والأصول المالية

 

 الأخرى  الاستثمارات "أساسا الى الزيادة المسجلة في كل من رصيد يرجع ارتفاع رصيد الخصوم المالية

  مليار درهم(. (3,7+ "الاستثمارات الخارجية المباشرة " ورصيدم دره مليار 18,6 بما قدره "

 

  الأخرى الاستثمارات "رصيد ارتفاعالمالية بالأساس الى  رصيد الأصول تزايديعزى"   

 بما قدره الأصول الاحتياطية رصيد  بالرغم من الانخفاض الحاصل فيمليار درهم   6,9 بما قدره

 .مليار درهم3,3

 

 

 

* * * * *  

 

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

 www.oc.gov.ma الصرف
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م ون دره لي م

2022* 2021 2020 2019 2018

365.577 253.569 209.443 250.547 241.484  CAF  واردات ال

+44,2 +21,1 -16,4 +3,8 +9,7 تطور )%(

216.056 152.804 123.606 148.785 143.501 FAB  صادرات ال

+41,4 +23,6 -16,9 +3,7 +14,0 تطور )%(

-149.521 -100.765 -85.837 -101.762 -97.983 تجاري ميزان ال   رصيد ال

+48,4 +17,4 -15,6 +3,9 4,1 تطور )%(

59,1 60,3 59,0 59,4 59,4 تغطية )%( عدل ال م

      أرقام مؤقتة (*)

يو ون ر - ي ناي ي

سلع(  تجاري )ال ميزان ال ال
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وعات مدف ميزان ال

أول لسنة 2022* أسدس ال برسم ال

معطيات مؤقتة )بملايين الدراهم(

ة جاري معاملات ال رصيدمديندائنحساب ال

خدمات سلع وال 91.216-275.975367.191ال

سلع 130.060-187.009317.069ال

130.642-186.362317.004البضائع العامة

564+     -564الصادرات قيد المتاجرة

18+8365الذهب غير النقدي

خدمات 38.844+88.96650.122ال

9.916+9.92610خدمات الصناعة التحويلية للمدخلات المادية المملوكة لآخرين

1.295+1.730435خدمات الصيانة والإصلاح غير المدرجة في موضع آخر

8.980-17.19126.171خدمات النقل

9.455-10.01119.466النقل البحري

1.459+5.3913.932النقل الجوي

723-1.7422.465طرق النقل الأخرى

261-47308خدمات البريد وحمل الرسائل

20.285+27.4767.191خدمات السفر

654+1.236582أسفار لأغراض العمل

19.631+26.2406.609أسفار لأغراض شخصية

66-1.3591.425خدمات البناء والإنشاءات

524-6991.223خدمات التأمين ومعاشات التقاعد

184-230414الخدمات المالية

886-17903الرسوم على استخدام الملكية الفكرية

6.681+9.3422.661خدمات الاتصالات والكمبيوتر والمعلومات

13.105+18.6605.555خدمات الأعمال الأخرى

300+568268الخدمات الشخصية والثقافية والترويحية

2.098-1.7683.866السلع والخدمات الحكومية غير مدرجة في موضع آخر

ي أول ل ال دخ 7.049-3.03510.084ال

7.150-2.92010.070دخل الاستثمارات

3.532-1.6465.178الاستثمارات المباشرة

2.348-232.371استثمارات الحافظة

2.518-32.521الاستثمارات الأخرى

1.248+     -1.248الأصول الاحتياطية

101+11514الدخل الأولي الآخر

وي ثان ل ال دخ 55.364+58.3432.979ال

214+807593الدخل الثانوي العمومي

55.150+57.5362.386الدخل الثانوي الخاص

ة جاري معاملات ال 42.901-337.353380.254رصيد حساب ال

     -     -     -حساب الرأسمال

تراض )–( اق راض )+( / صافي ال إق 42.901-صافي ال

مالي حساب ال ال
صافي اقتناء 

الأصول المالية

صافي تحمل 

الخصوم
الرصيد

مباشرة استثمارات ال 13.815-2.45416.269ال

9.869-1.63811.507حصص الملكية وأسهم صناديق الاستثمار

3.946-8164.762أدوات الدين

حافظة ستثمارات ال 273+277-4-ا

35-431-حصص الملكية وأسهم صناديق الاستثمار

308+308-     -سندات الدين

ية مال مشتقات ال 20-1.006-1.026-ال

رى أخ استثمارات ال 10.232-1.64211.874ال

50+     -50حصص الملكية الأخرى

1.408-2.4393.847العملة والودائع

1.436+1.436-     -القروض

268-73195-صناديق التأمين والمعاشات الموحدة و المضمونة

10.042-7749.268-الائتمانات التجارية

ية ياط ت اح أصول ال 14.984-     -14.984-ال

خصوم أصول وال غيرات ال جموع ت 38.778-11.91826.860-م

تراض )–( اق راض )+( / صافي ال إق 38.778-صافي ال

4.123+صافي السهو والخطأ
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دولي للمغرب استثمار ال وضع ال

يو 2022 يون

 معطيات مؤقتة )بملايين الدرهم(

أساسية عناصر ال أصول ال خصومال صافيال وضع ال ال

مباشرة استثمارات  ال 606.738,3-71.151,6677.889,9ال

استثمار ق ال سهم صنادي ملكية و أ 539.055,4-63.952,4603.007,8حصص ال

539.055,4-63.952,4603.007,8مستثمر مباشر في مؤسسات استثمار مباشر

دين 67.682,8-7.199,374.882,1 أدوات ال

67.682,8-7.199,374.882,1مستثمر مباشر في مؤسسات استثمار مباشر

حافظة ستثمارات ال 125.450,9-12.387,4137.838,3ا

استثمار ق ال سهم صنادي ملكية و أ 17.694,8-12.126,529.821,3حصص ال

9.579,8-980,310.560,1 شركات تلقي الودائع بخلاف البنك المركزي

8.115,0-11.146,219.261,2القطاعات الأخرى

1.295,7+3.204,61.908,9 الشركات المالية الأخرى

9.410,7-7.941,617.352,3 الشركات غير المالية، والأسر المعيشية، والمؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم الأسر المعيشية

دين 107.756,1-260,9108.017,0 سندات ال

260,9+     -260,9 شركات تلقي الودائع بخلاف البنك المركزي

74.263,0-74.263,0     -الحكومة العامة

33.754,0-33.754,0     -القطاعات الأخرى

     -     -     - الشركات المالية الأخرى

33.754,0-33.754,0     - 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 1.303,2+1.651,0347,8ال

أخرى استثمارات ال 401.351,8-99.319,4500.671,2ال

أخرى أموال ال 4.494,9+     -4.494,9رؤوس ال

ع ودائ عملة وال 3.735,2+59.499,355.764,1ال

2.858,9-854,83.713,7البنك المركزي

4.485,1+56.535,552.050,4 شركات تلقي الودائع بخلاف البنك المركزي

2.109,0+     -2.109,0القطاعات الأخرى

35,5+     -35,5 الشركات المالية الأخرى

2.073,5+     -2.073,5 الشركات غير المالية، والأسر المعيشية، والمؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم الأسر المعيشية

ض قرو 333.103,1-749,4333.852,5ال

20.253,4-20.253,4     -البنك المركزي

6.585,2-749,47.334,6 شركات تلقي الودائع بخلاف البنك المركزي

139.241,0-139.241,0     -الحكومة العامة

167.023,5-167.023,5     -القطاعات الأخرى

549,7-549,7     - الشركات المالية الأخرى

166.473,8-166.473,8     - الشركات غير المالية، والأسر المعيشية، والمؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم الأسر المعيشية

موحدة ضمانات ال تقاعد وال عاشات ال تأمين وم 191,8+3.306,83.115,0نظم ال

سلف ة وال تجاري تمانات ال ائ 57.474,0-31.269,088.743,0ال

57.474,0-31.269,088.743,0القطاعات الأخرى

57.474,0-31.269,088.743,0 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

70,0-70,0     -القطاعات الأخرى

70,0-70,0     - الشركات غير المالية، والأسر المعيشية، والمؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم الأسر المعيشية

مخصصات( خاصة )ال سحب ال 19.126,6-19.126,6     -حقوق ال

احتياطية أصول ال 329.401,3+     -329.401,3ال

13.079,4+13.079,4الذهب النقدي

19.610,3+19.610,3حقوق السحب الخاصة

1.986,6+1.986,6وضع الاحتياطات لدى صندوق النقد الدولي

294.725,0+294.725,0النقد الأجنبي

خصوم أصول/ال 802.836,5-513.910,71.316.747,2مجموع ال


