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المفاهيم المرتبطة بالحسابات الخارجيةتقديم 1.



تعريف ميزان المدفوعات

يلخص المعامالت بين المقيمين و غير المقيمين خالل إحصائي ميزان المدفوعات هو بيان
و يتألف من حساب السلع و . فترة معينة، سواء كان هناك أداء أم ال، أو أن هذا األداء تم تأجيله

الخدمات و حساب الدخل األولي، و حساب الدخل الثانوي، و الحساب الرأسمالي وكذا الحساب 
.المالي

:  و يرتكز ميزان المدفوعات على نظام القيد المزدوج الذي يقتضي، بالنسبة لكل معاملة، قيدان
قيد دائن و قيد مدين، على أن يكون مجموع القيود الدائنة يساوي مجموع القيود المدينة، مع 

.األخذ بعين االعتبار صافي السهو و الخطأ

و على غرار باقي الدول األعضاء في صندوق النقد الدولي، فإن المغرب يعد ميزان مدفوعاته 
. طبقا لتوصيات هذه المؤسسة



االستثمار الدوليوضع تعريف 

وضع االستثمار الدولي هو بيان إحصائي يوضح، عند تاريخ معين، وضعية األصول 
المالية للمقيمين في اقتصاد ما و التي تمثل مطالبات على غير المقيمين من جهة، و 

.التزامات المقيمين إزاء غير المقيمين من جهة أخرى

ية القتصاد ما يحتسب الفرق بين األصول المالية الخارجالدولي وضع االستثمار صافي 
هذا الفرق يمكن أن يكون موجبا و يمكن أن يكون . و نظيرتها على مستوى الخصوم

.سالبا

2014لى حدود سنة إالدولي سنويا وضع االستثمار بالنسبة لدولة المغرب، كان بيان 
. حيث أصبح ينشر بوتيرة ربع سنوية



االستثمار الدوليأهمية ميزان المدفوعات و وضع 

: تمكن دراسة و تحليل ميزان المدفوعات و وضع االستثمار الدولي من 

.   الوقوف على مكامن قوة أو ضعف اقتصاد بلد ما بالمقارنة مع محيطه الخارجي✓

لخارجية االقتصادية اتنظيم العالقات على العمومية هامة تساعد السلطات التوفر على أداة ✓
كتحديد معالم سياسة التجارة الخارجية من الجانب السلعي و الجغرافي أو عند وضع

.الخارجيةالسياسات المالية و النقدية، و ذلك استنادا لدراسة بنية و هياكل مكونات الحسابات

قياس درجة اندماج اقصاد ما في محيطه الخارجي ✓

دي األزمات تتبع توازنات االقتصادات الدولية في ما بينها للتنبؤ بمكامن الهشاشة و تفا✓
االقتصادية 

ي عالقته مع تمكين المنظمات الدولية و كذا المستثمرين من تقييم دقيق لوضع اقتصاد ما ف✓
.  محيطه الخارجي و درجة تكيفه مع المتغيرات الحاصلة في االقتصاد الدولي



المغرب في إعداد الحسابات الخارجيةتجربة 2.



التعريف بمؤسسة مكتب الصرف 

تحت وصاية شخصية مدنية و استقالل مالي تعمل عمومية ذات مكتب الصرف هو مؤسسة 
: وتضطلع بدور حيوي في االقتصاد الوطني متمثل في االقتصاد والمالية وزارة 

في مجال الختيارات الدولة على إعداد وتطبيق قانون الصرف و تطويره وفقا السهر -1
ا تحرير االقتصاد الوطني التي يفرضهواستجابة لمتطلبات السياسة  االقتصادية من جهة  
؛المناخ الدولي من جهة اخرى 

ميزان ، الميزان التجاري: الخارجيةالمتعلقة بالمبادالت إعداد و نشر اإلحصاءات -2
.الدوليوضع االستثمار و المدفوعات 

هذه اإلحصائيات التي تكتسي أهمية قصوى مد السلطات النقدية واالقتصادية الوطنيةوتتيح 
وفي هذا الصدد، يسهر . بالمعلومات الالزمة لإلشراف على إدارة السياسة االقتصادية للبالد

مكتب الصرف على االمتثال للمعايير الدولية في مجال إنتاج ونشر اإلحصاءات المتعلقة 
.بالمبادالت الخارجية، والسيما منها معايير األمم المتحدة وصندوق النقد الدولي



عدا  و نرر إحصاءات الماا الت الاارييةطار القانوني إلاإل

اإلحصائية ألجل يتعلق بالتصاريح 06-19صدور قانون تحت رقم 2007عرفت سنة 
المدفوعات ووضع االستثمار الدولي الخارجية وميزان المبادالت معطيات عداد إ

.للمغرب

الدور االحصائي لمكتب الصرف هذا القانون و النصوص التنظيمية المصاحبة له يدعم 
.ويوفر له الحجية القانونية للقيام بالمهمة اإلحصائية المنوطة به



طار القانونيأهم مضامين اإل

؛المقيمينتأطير التزامات المقيمين بالتصريح لمكتب الصرف بمعامالتهم مع غير

 لقيام المؤسسات البنكية، المؤسسات المخول لها ا: تحديد الملزمين بالتصريح
قتصاديين؛بعمليات الصرف، البنوك المتمركزة في المناطق الحرة و كذا الفاعلين اال

؛المعامالت التجارية والمالية مع غير المقيمين: تحديد المعامالت المصرح بها

التصريح، عدم اإلبالغ و: تحديد مخالفات قانون التصاريح والعقوبات المترتبة عنها
.التحريف، أوعدكم التقيد بنماذج التصاريح اإلحصائية

رة لدى تفويض مكتب الصرف إلجراء االستبيانات و المسوحات اإلحصائية مباش
.الفاعلين االقتصاديين

المسؤولة وبالتالي، فإن مكتب الصرف يتوفر على أساس قانوني يعطيه صفة المؤسسة الوحيدة
.عن إنتاج ونشر إحصاءات التجارة الخارجية، ميزان المدفوعات و وضع االستثمار الدولي



إعدا  و نرر الاياناتااللتزام بالمعايير الدولية في 

: و وضع االستثمار الدولي المدفوعاتدليل ميزان 

لي يعد المغرب البيانات اإلحصائية الخاصة بالقطاع الخارجي طبقا لتوصيات صندوق النقد الدو
.في هذا الصدد

عداد ميزان المدفوعات وفقا للمعايير إ، شرع مكتب الصرف في 1995فانطالقا من سنة 
.1993الدولي سنة صندوق النقد المدرجة في الطبعة الخامسة للدليل الصادر عن 

حصائي الخاص و في إطار المجهودات المبذولة من طرف مكتب الصرف لتطوير النظام اإل
، في 2014بالمبادالت مع الخارج و مالءمته للمعايير الدولية، تم الشروع، ابتداءا من سنة 

إعداد ميزان المدفوعات و وضع االستثمار الدولي وفقا لمعايير الطبعة السادسة للدليل الحديث
.2009الصادر سنة 



إعدا  و نرر الاياناتااللتزام بالمعايير الدولية في 
:SDDS المعيار الخاص لنشر البيانات

.، انضم المغرب إلى المعيار الخاص لنشر البيانات لصندوق النقد الدولي2005ديسمبر 15ابتداءا من تاريخ 

ونشرها عبر الحرص على التقيد بشروط اإلحصاءات وإنتاج البيانات وتطوير ويعتبر هذا المعيار إطارا مرجعيا لجمع 
.معينة بالنسبة لنطاق التغطية، الدورية، الحداثة و كذا موضوعية و جودة البيانات المتاحة للعموم

االلكتروني وفي هذا السياق، يتضمن الموقع . مسبقنشر جدول عالن الخاص لنشر البيانات الخاصة إلى إالمعيار يدعو 
. السلع، ميزان المدفوعات و وضع االستثمار الدوليلمكتب الصرف المواعيد النهائية لتوزيع بيانات تجارة 

تاريخ النشر دورية النشر الجهة المسؤولة عن النشر
لجهة المسؤولة عن إنتاج 

البيانات
أنواع البيانات  

يوم بعد نهاية الفصل90 (ربع سنوي)فصلي مكتب الصرف مكتب الصرف ميزان المدفوعات

يوم بعد نهاية الشهر30 شهري
مكتب الصرف مكتب الصرف

تجارة السلع

يوم بعد نهاية الفصل90 (ربع سنوي)فصلي مكتب الصرف مكتب الصرف
وضع االستثمار الدولي



طريقة إعداد المغرب لميزان المدفوعات و وضع 3.

االستثمار الدولي



تاويب مكونات ميزان المدفوعات و وضع االستثمار الدولي
(وفقا للطاعة السا سة للدليل)

:المناسبة للفئات التالية التدفقاتيتكون ميزان المدفوعات من 

السلع، الخدمات، الدخل األولي و الدخل الثانوي  : الحساب الجاري -

الحساب الرأسمالي-

عدا )االستثمار المباشر، استثمار الحافظة، المشتقات المالية : الحساب المالي -
، استثمارات أخرى و األصول االحتياطية(االحتياطات

مكونات الحساب المالي و التي تأخذ بعين أرصدةأما وضع االستثمار الدولي، فيسجل 
. عدادها التغيرات األخرى في الحجم و إعادة التقييمإاالعتبار في 



فئات ميزان المدفوعات و وضع مصا ر الايانات في تجميع 
الدولياالستثمار 

الرئيسي هو التصريحات الجمركية الصادرة عن إدارة الجمارك المصدر ، للبيانات السلعيةبالنسبة 
يربط بين والتي يتم إرسالها بوتيرة يومية لمكتب الصرف عن طريق خط شبكات معلوماتية 

تستفيد المؤسستين ويتم استكمال التصاريح الجمركية ببعض االستبيانات لدى الشركات الكبرى التي
انات أما بالنسبة لصافي الصادرات من السلع قيد المتاجرة فمصدر البي. من تبسيط المساطير الجمركية

.هو تصريحات التحويالت البنكية

"نظام إبالغ بيانات المعامالت الدولية"المصدر األساسي الحالي هو ، الخدماتفي ما يخص بيانات 
من أو مقارنتها بالتصريحات المباشرة للفاعلين االقتصاديين وبعض المعطيات/تكميلها و التي يتم

رة طالق استبيان فصلي تجريبي لتجميع بيانات تجارة الخدمات مباشإو لكن مؤخرا تم . مصادر إدارية
.لدى الفاعلين االقتصاديين سيتم اعتماد نتائجه النهائية عن ما قريب

نظام إبالغ بيانات "المصدر األساسي هو ، األولي و الدخل الثانويالدخل أما بخصوص بيانات 
ن للقطاع أو مقارنتها بالتصريحات المباشرة للفاعلين االقتصاديي/التي يتم تكميلها و " المعامالت الدولية

.اإلداراتالعام والخاص وبعض 



فئات ميزان المدفوعات و وضع مصا ر الايانات في تجميع 
الدولياالستثمار 

نظام إبالغ بيانات"، يتم االعتماد باألساس على المعطيات التي يتم تجميعها لدى البنوك في إطار الحساب الماليبالنسبة لتدفقات 

يتم استكمالها باالستبيانات اإلحصائية وبالمعطيات المتحصلة من طرف بعض اإلدارات باإلضافة إلى كما " المعامالت الدولية

.اإلحصائيات المالية والنقدية التي يقوم البنك المركزي بإعدادها

:وضع االستثمار الدولي

جلة في تم االعتماد على منهجية تراكم التدفقات المس، فيالدوليوضع االستثمار المدرجة في أرصدة الحساب المالي أما بخصوص 

ثمار األجنبي ميزان المدفوعات بالنسبة لخصوم االستثمار األجنبي المباشر واستعمال االستبيانات من أجل إعداد أرصدة أصول االست

.القيمالمتداولة في سوقغير المباشر وكذلك إلعداد أرصدة أصول وخصوم االستثمارات الحافظة، وذلك فيما يتعلق بالشركات 

المتوفرة لدى أما بالنسبة لالستثمارات المباشرة والحافظة في األسهم المتداولة في البورصة، فيتم اعداد أرصدتها من خالل البيانات

.الهيئة المشرفة على سوق القيم

ن البنك المركزي، فما يتعلق باألصول االحتياطية وأرصدة االستثمارات األخرى، فيتم استعمال اإلحصائيات المالية والنقدية الصادرة ع

تبيانات الموجهة باإلضافة إلى االسبالنسبة للدين الخارجي العمومي والماليةالمعطيات المتوفرة لدى مديرية الخزينة بوزارة االقتصاد 

ة يخص المشتقات كما يوجد استبيان خاص موجه للمؤسسات البنكي.بالنسبة للدين الخارجي الخاص و االئتمانات التجاريةالشركاتإلى 
.المالية



اعتما  الطاعة السا سة لدليل ميزان المدفوعات و وضع االستثمار الدولي

لماذا طبعة جديدة ؟

عمليات التي حدثت على مستوى العولمة كاالتحادات النقدية و الالتطورات الجديد يراعي الدليل ▪
.المعقدةاإلنتاجية عبر الحدود و هياكل الشركات الدولية 

ا مع تحديث جاء الدليل الجديد لدعم االتساق و الروابط بين اإلحصاءات االقتصادية الكلية و خصوص▪
.و دليلي مالية الحكومة و اإلحصاءات النقدية و المالية2008نظام الحسابات القومية سنة 

ومية لدراسة يولي الدليل الجديد اهتماما أكبر لوضع االستثمار الدولي و اعتماد منهج الميزانيات العم▪
.مواطن التعرض للخطر و تفادي األزمات االقتصادية الدولية

مليات يراعي الدليل الجديد التطورات على مستوى األسواق المالية كتطور المشتقات المالية و ع▪
.التوريق و الكيانات ذات الغرض الخاص



اعتما  الطاعة السا سة لدليل ميزان المدفوعات و وضع االستثمار الدولي

( :بعض األمثلة)تجربة المغرب في تطبيق مستجدات الطبعة السادسة من الدليل 

.الذي أضحى أكثر ارتااطا بمفهوم مركز المصلحة االقتصا ية األغلباإلقامةتحديث تعريف مفهوم -

دل ، تم النص على أن السلع قيد المتايرة أصاحت تسجل في تجارة السلع بالسلععلى مستوى تجارة -
.الادمات

في الطاعة السابقة، كما تم 7فئة من الادمات بدل 12، فقد تم اعتما  الخدماتعلى مستوى تجارة -
اال راج  اخل فئة الادمات لادمات الصناعة التحويلية للمدخالت الما ية المملوكة للغير و كذا خدمات 

.  الصيانة و اإلصالح و رسوم خدمات الوساطة المالية المقيسة بصورة غير مااشرة

 راج إ، فقد أصاح القيد على أساس صاف في العمليات المسجلة كما تم الحساب الماليفي ما ياص -
ضمن االئتمانات التجارية بين المنتساين ضمن فئة االستثمارات المااشرة و عمليات التمويل بالسندات

.   استثمارات الحافظة

، و التي شرع المغرب فيالمشتقات الماليةو تجدر اإلشارة الى أنه تم خلق فئة وظيفية يديدة و هي فئة 
ا الذاتية عدا  بياناتها و نررها اعتما ا على استايان فصلي مويه للمؤسسات الانكية التي تصرح بعملياتهإ

.لتغطية المااطر أو عمليات زبنائها



للمغرببيانات القطاع الخارجي أرقام 4.

2018متم يونيو 





وضع االستثمار الدولي للمغرب

يونيو 2018

 معطيات مؤقتة )بماليين الدرهم(

الوضع الصافيالخصوماألصول العناصر األساسية

543.644,0-51.663,5595.307,5االستثمارات  المباشرة

495.383,4-46.137,9541.521,3حصص الملكية و أسهم صناديق االستثمار

495.383,4-46.137,9541.521,3مستثمر مباشر في مؤسسات استثمار مباشر

48.260,6-5.525,653.786,2 أدوات الدين

48.260,6-5.525,653.786,2مستثمر مباشر في مؤسسات استثمار مباشر

91.045,2-14.384,2105.429,4استثمارات الحافظة

19.092,7-13.255,032.347,7حصص الملكية و أسهم صناديق االستثمار

11.982,2-1.059,413.041,6 شركات تلقي الودائع بخالف البنك المركزي

7.110,5-12.195,619.306,1القطاعات األخرى

5.471,8+6.007,9536,1 الشركات المالية األخرى

12.582,3-6.187,718.770,0 الشركات غير المالية، واألسر المعيشية، والمؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم األسر المعيشية

71.952,5-1.129,273.081,7 سندات الدين

2.247,8-1.041,93.289,7 شركات تلقي الودائع بخالف البنك المركزي

43.164,0-43.164,0     -الحكومة العامة

26.540,7-87,326.628,0القطاعات األخرى

87,3+     -87,3 الشركات المالية األخرى
26.628,0-26.628,0     - الشركات غير المالية، واألسر المعيشية، والمؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم األسر المعيشية

120,1+270,4150,3المشتقات المالية )عدا االحتياطيات( وخيارات االكتتاب الممنوحة للموظفين

313.720,4-70.766,2384.486,6االستثمارات األخرى

2.182,4+     -2.182,4رؤوس األموال األخرى

4.645,2+41.033,036.387,8العملة والودائع

2.598,9-680,63.279,5البنك المركزي

3.290,1+36.398,433.108,3 شركات تلقي الودائع بخالف البنك المركزي

3.954,0+     -3.954,0القطاعات األخرى

1.237,9+     -1.237,9 الشركات المالية األخرى

2.716,1+     -2.716,1 الشركات غير المالية، واألسر المعيشية، والمؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم األسر المعيشية

285.251,1-409,8285.660,9القروض

2.434,8-409,82.844,6 شركات تلقي الودائع بخالف البنك المركزي

105.047,0-105.047,0     -الحكومة العامة

177.769,3-177.769,3     -القطاعات األخرى

788,8-788,8     - الشركات المالية األخرى

176.980,5-176.980,5     - الشركات غير المالية، واألسر المعيشية، والمؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم األسر المعيشية

27.795,0-27.141,054.936,0االئتمانات التجارية والسلف

27.795,0-27.141,054.936,0القطاعات األخرى

27.795,0-27.141,054.936,0 الشركات غير المالية، واألسر المعيشية، والمؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم األسر المعيشية

7.501,9-7.501,9     -حقوق السحب الخاصة )المخصصات(

230.811,6+     -230.811,6األصول االحتياطية

8.448,4+8.448,4الذهب النقدي

7.254,4+7.254,4حقوق السحب الخاصة

1.969,0+1.969,0وضع االحتياطات لدى صندوق النقد الدولي

213.139,8+213.139,8النقد األجنبي

717.477,9-367.895,91.085.373,8مجموع األصول/الخصوم



و آفاق اعداد ميزان المدفوعات و وضع تحديات 5.

االستثمار الدولي بالمغرب



التحديات و اآلفاق

إلنجاح عملية اعتماد الطبعة السادسة من دليل ميزان المدفوعات و وضع االستثمار الدولي و الحرص 
على جودة المعطيات التي يتم تجميعها من مصادر متعددة، يجد مكتب الصرف نفسه أمام مجموعة من 

:التحديات، لعل أبرزها

يته وأعلى تطويرا مستمرا من أجل الحفاظ على شمول"نظام إبالغ بيانات المعامالت الدولية"يتطلب▪
.المؤسسات البنكيةنسبة ممكنة من دقة المعلومات التي يتم التصريح بها من طرف 

ية و بذل المزيد من المجهودات من أجل الرفع من نسبة اإلجابة بالنسبة لالستبيانات اإلحصائ▪
.االعتماد مستقبال على هذا المصدر من المعلومات بصفة أكبر

باقي بمقارنات بين مصادر متعددة للمعطيات وتعزيز التعاون مع المؤسسات التي تعدالقيام ▪
.اقتصاديةالمؤشرات الماكرو 

القيام بمهام تداريب لفائدة البنوك من أجل حثها على تحسين جودة التصريحات اإلحصائية وتوفير ▪
.واألخرىن الفينة يالمراقبة لديها ب

.الخبراتوتعزيز التعاون اإلحصائي بين الدول العربية عبر تبادل التجارب ▪



شكرا على تتبعكم


