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 I 2 مديرية الخزينة والمالية الخارجية

 وزارة االقتصاد والمالٌة

 كٌف تمول الخزٌنة حاجٌاتها ؟ ب

 بنٌة سلٌمة لدٌن الخزٌنة ج

المالً الدولًإصدار ناجح فً السوق   د  

2014حاجٌات تموٌل الخزٌنة خالل النصف الثانً من سنة  ه  

 تطور المدٌونٌة خالل السنوات االخٌرة أ

 مقدمة
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 وزارة االقتصاد والمالٌة

االجتماعً التالحم وتدعٌم القطاعات تنوٌع النمو، تسرٌع على ٌعتمد للتنمٌة نموذجا المغرب ٌتبع 
 

التحتٌة للبنى الكبرى االوراش القطاعٌة، ،االستراتٌجٌات(استثمار استهالك،) الداخلً الطلب دعم  

 االجتماعٌة، الحماٌة دعم و الشرائٌة القدرة على المحافظة الهٌكلٌة، االصالحات ،السوسٌواقتصادٌة
 .الجهوٌة الفوارق من التقلٌص

         

 تموٌال ٌتطلب لكن مستدام، نموذج

 

التنمٌة مسار لدعم مهما ٌبقى العمومً المجهود   

 

 التموٌل مصادر  
 

 الجبائٌةالمداخٌل 
مداخٌل المحفظة العمومٌة 
الخوصصة 

 
 االستدانة         غٌر كاف               الموازناتً اإلدخار

 

 المدٌونٌة من أجل دعم التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة، الى رافعة  تلجأ كل البلدان العصرٌة 

 مقدمة
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 وزارة االقتصاد والمالٌة

 تطور المدٌونٌة خالل السنوات االخٌرة أ



 I 5 مديرية الخزينة والمالية الخارجية

 وزارة االقتصاد والمالٌة
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 -من الناتج الداخلي الخام %  –الخزينة مديونية 

 تطور الدين

الداخلً الدٌن  
  ملٌار درهم  424,5

الخارجً الدٌن  
 ملٌار درهم  129,8

2013 

اإلجمالً الدٌن  
 ملٌار درهم  554,3
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 وزارة االقتصاد والمالٌة

67,1% 

62,1% 

47,3% 

59,6% 

63,5% 

  E

2001 2005 2008 2013 2012 

 -من الناتج الداخلي الخام %  –الخزينة مديونية 

 عجز الميزانية (2005-08)من ن د خ  1,2%-
األجور كتلة (2008)ملٌار درهم  61,9  
 المقاصة (2005-08)ملٌار درهم  72 

 االستثمار (2005-08)ملٌار درهم  330 

2ما بين   (contra-cyclique)انتهاج سياسة مواجهة التقلبات الدورية  0 0 2و  9 0 1 2 

 عجز الميزانية (2009-12)من ن د خ  5%-
األجور كتلة (2012)ملٌار درهم  96,7  
 المقاصة (2009-12)ملٌار درهم  144 
 االستثمار (2009-12)ملٌار درهم  653 
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 وزارة االقتصاد والمالٌة

2 تحسن المالية العمومية خالل الفترة  0 0 1-2 0 0 8 

 تحصيلهاتم  الخوصصةمداخيل  من 85%  ،2013 و  2001ما بين 

 2008سنة قبل 
 الدراهم مباليري

23 397 

621 

6 307 
5 208 

6 899 

2 378 
3 053 

2 0 35 

5 319 

3 292 

0 

2001200320052007200920112013

تباطؤ النشاط االقتصادي ) الجبائيةتراجع مردودية المداخيل 
  (ألهم المساهمين الجبائيةوانخفاض النتائج 

 ن د خ/ اجلبائيةاملداخيل 

18,1% 

17,5% 

24,3% 

21,3% 

19,8% 

2001200320052007200920112013
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 وزارة االقتصاد والمالٌة

58,7 
71,0 

83,9 

116,3 

135,0 

162,3 167,3 

188,3 

20052006200720082009201020112012

 درهمملٌار   330 

 ملٌار درهم  653 

X 2 

11,3 13,1 
16,4 

31,5 

13,3 

27,2 

48,8 

54,9 

20052006200720082009201020112012

 درهمملٌار   72

 درهمملٌار   144

X 2 

2ما بين   (contra-cyclique)انتهاج سياسة مواجهة التقلبات الدورية  0 0 2و  9 0 1 2 

 االستثمار العمومي
 الدراهم مباليري

 المقاصة
 الدراهم مباليري
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 وزارة االقتصاد والمالٌة

-3,1 -3,1 

-4,0 

-1,7 

0,5 0,4 

-2,2 

-4,7 

-6,0 

-7,0 

2003200420052006200720082009201020112012

 مرحلة تخفيض
 عجز الميزانية 

مرحلة تقويم 
 المالية العمومية

مواجهةمرحلة   
التقلبات الدورية    

2ما بين   (contra-cyclique)انتهاج سياسة مواجهة التقلبات الدورية  0 0 2و  9 0 1 2 

 -من الناتج الداخلي الخام %  -
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 وزارة االقتصاد والمالٌة

-0,1% 

-5,2% -5,4% 
-4,6% 

-8,0% 
-9,7% 

-7,6% 

2007200820092010201120122013

0,5% 0,4% 

-2,2% 

-4,7% 
-6,0% 

-7,0% 
-5,5% 

2007200820092010201120122013

188,7 182,3 182,8 
194,6 

173,8 

144,7 150,3 

2007200820092010201120122013

 المٌزانٌة عجز
 - الخام الداخلً الناتج من % -

 الجاري الحساب عجز
 - الخام الداخلً الناتج من % -

 الصافٌة الخارجٌة االحتٌاطٌات
 الدراهم مباليري

 تطور اإلطار الماكرو اقتصادي

 2013.ابتداء من سنة التوازنات الماكرو اقتصادٌة  الرجوع التدرٌجً إلى
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 وزارة االقتصاد والمالٌة

 كٌف تمول الخزٌنة حاجٌاتها ؟ ب

 استراتٌجٌة التموٌل1.

 مصادر التموٌل2.
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 وزارة االقتصاد والمالٌة

 للدٌنالقانونً  اإلطار
 

 ٌخضع اللجوء إلى االقتراض الخارجً لتأطٌر قبلً و بعدي من لدن  البرلمان 

 

 المالٌةقانون و حاجٌات التموٌل السنوٌة محددة فً  والنفقاتمستوى المداخٌل 1.

 

المالٌة ٌحدد سقفا لمستوى التموٌالت الخارجٌة و ٌتم تغطٌة الفارق المتبقً من احتٌاجات قانون 2.

 الداخلٌةالتموٌل بالموارد 

 

 :مشروع القانون التنظٌمً للمالٌة 3.

 

 ٌجب اال ٌتعدى صافً المدٌونٌة لسنة مالٌة ما مٌزانٌة االستثمار:  قاعدة ذهبٌة 

 

 
 

 

 

 

 
 

 ؟حاجٌاتها كٌف تمول الخزٌنة 
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 وزارة االقتصاد والمالٌة

 استراتٌجٌة تموٌل الخزٌنة تحرص على  : 
 
 

 تمكٌن الدولة من تعبئة الموارد المالٌة الكافٌة لتغطٌة التزاماتها المالٌة1.

  

 الدولة على تعبئة التموٌالتقدرة و تطوٌر للحفاظ السعً 2.

 

 (  إعادة التموٌل، مخاطر تقلبات العملة و أسعار الفائدة)مخاطر /تكلفة: التموٌل تكلفة خفض 3.

 

 تحسٌن شروط التموٌل 4.

 

 تنوٌع قاعدة المستثمرٌن5.

 

 .فً تطوٌر سوق سندات الخزٌنةالمساهمة 6.

 
 
 
 
 

 ؟حاجٌاتها كٌف تمول الخزٌنة 
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 وزارة االقتصاد والمالٌة

مؤشرات الدٌن متم 

2013  
 المحفظة المرجعٌة

 الدٌن الداخلً 75% 76,3%
 بنٌة الدٌن

 الدٌن الخارجً 25% 23,7%

17% 
 أقل من
 30%  

 نسبة الدٌن القصٌر األمد

 دٌن الخزٌنة 10% 8,4%
الدٌن ذو أسعار فائدة 

 عائمة
 الدٌن الخارجً 30% 35,7%

 الدٌن الداخلً - -

أشهر 6سنوات و  5 سنوات 6و  5ما بٌن    
متوسط المدة المتبقٌة 

 للسداد

16,8% 20% 
  

(وعمالت مرتبطة به)دوالر أمرٌكً    
توزٌع الدٌن الخارجً 

 األورو %80 %77,2حسب العمالت             

 عمالت أخرى - 6,0%

 التكلفة                      وتقارب ما بٌن بنٌة محفظة الدٌن و المحفظة المرجعٌة التً تقلص المخاطر 

 ؟حاجٌاتها كٌف تمول الخزٌنة 
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 وزارة االقتصاد والمالٌة

 :  التموٌالت الخارجٌة  -1
                                                                                              

ال ٌتم اللجوء التركٌز على تعبئة المنح و التموٌالت الخارجٌة بشروط مٌسرة و 
 .مواتٌةالمالً الدولً إال عندما تكون الظروف السوق  إلى 

 
 :التموٌالت الداخلٌة  -2
 

المصدر الرئٌسً ( السوق الداخلً)ٌظل سوق المزادات لسندات الخزٌنة  
 .للتموٌل

 

 مصادر تموٌل الخزٌنة

 ؟حاجٌاتها كٌف تمول الخزٌنة 
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 وزارة االقتصاد والمالٌة

تعبئة المنح -1  

 الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة المجموع
 األوروبً اإلتحاددول 

 )بلجٌكا فرنسا، ألمانٌا،(
األوروبً اإلتحاد  

دول مجلس التعاون 

 الخلٌجً
 السنوات

11 804 816 282 2 506 8 200 2008 

3 513 927 332 2 254 2009 

3 215 927 366 1922 2010 

3 184 927 547 1710 2011 

2 415 927 245 1243 2012 

7 262 927 213 956 5 166 2013 

 مجموع 366 13 10591 985 1 451 5 393 31

 :المنح أهم القطاعات التً تم تموٌلها من خالل هذه 

 

 ...التربٌة، الصحة، الحكامة، التنافسٌة االقتصادٌة: اإلصالحات -

، السكن، الفالحة، البٌئة، السككًالمبادرة الوطنٌة للتنمٌة البشرٌة، الطاقات المتجددة، النقل الطرقً و : المشارٌع -

 ...الصٌد، الصناعة التقلٌدٌة

:تتوزع المنح المعبئة من لدن الخزٌنة خالل السنوات الستة األخٌرة كالتالً  

 ؟حاجٌاتها كٌف تمول الخزٌنة 
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 وزارة االقتصاد والمالٌة

 الثنائٌٌن المقرضٌن أهم2.

 النسبة القطاعات الممولة
   2013حجم الدٌن  فً متم 

 (بملٌون درهم)

 اإلصالحات المشارٌع

 /التنمٌة القروٌة /التكوٌن المهنً

 السدود/الصحة
 مخطط المغرب/ التربٌة

 األخضر
 فرنسا 519 11 8,9%

/  السدود / التربٌة / الطرق 

 الماء
 الٌابان 020 3 2,3%

بناء وتجهٌز المدارس / السدود 

 المستشفٌات و
 الصنادٌق العربٌة  905 1 1,5%  

 الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة 161 1 %0,9   السكنى و البنٌات الحضرٌة

التنمٌة القروٌة و /الري/الماء

 الفالحٌة
 ألمانٌا 006 1 0,8%  

23,7% 30  777 

 ؟حاجٌاتها كٌف تمول الخزٌنة 
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 وزارة االقتصاد والمالٌة

 األطراف المتعددي المقرضٌن أهم2.

  2013حجم الدٌن  فً متم  النسبة القطاعات الممولة
 (بملٌون درهم)

 اإلصالحات المشارٌع

المقاوالت المتوسطة 

التنمٌة /الماء/والصغرى

العدل/القروٌة  

مخطط المغرب 

التنمٌة /األخضر

 القطاع/الحكامة/التطهٌر/البٌئٌة

المبادرة الوطنٌة للتنمٌة /المالً

التربٌة و /التنافسٌة/البشرٌة

التشغٌل و /التنقل بالمدن/التعلٌم

إصالح اإلدارة /الكفاءات

 العمومٌة

 البنك الدولً 781 31 24,5%

 الماء

مخطط /الحكامة/القطاع المالً

اإلدارة /المغرب األخضر

/  التغطٌة الصحٌة/العمومٌة

 التربٌة/ التكوٌن والشغل

 البنك اإلفرٌقً للتنمٌة 694 21 16,7%

التجارة / القطاع المالً 

 العربٌة
 صندوق النقد العربً 534 4 3,5%

/  الصحة/التربٌة والتعلٌم

 مخطط المغرب األخضر 
 البنك األوروبً للتنمٌة 931 3 3,0%

50,6% 65 686 

 ؟حاجٌاتها كٌف تمول الخزٌنة 
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 وزارة االقتصاد والمالٌة

 2008 قبل .
 

 الجاريالحساب فائض 

 البنكًالنظام سٌولة 

 
 (ذات الكلفة العالٌةإعادة تموٌل الدٌون )نشٌط للدٌن الخارجً تدبٌر 

 

 2010ابتداء من .  
 

 الماكرواقتصادٌةتأثٌر األزمة المالٌة الدولٌة على التوازنات 

 

 ًبالمغربالسوق المالً الدولً حول الوضع االقتصادي و أهم اإلصالحات التواصل مع المستثمرٌن ف 

تخفٌف الضغط على السوق الداخلٌة 

 الخاصمزاحمة القطاع تجنب 

  فً تعزٌز مستوى األصول األجنبٌة المساهمة 

 السوق المالً الدولً مستوى على إنشاء مراجع سٌادٌة 

 

 جزئً لعجز المٌزانٌة وعجز الحساب الجاريتموٌل 
 

 
 

 السوق المالً لدولً .3

 ؟حاجٌاتها كٌف تمول الخزٌنة 
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 وزارة االقتصاد والمالٌة

 ولكن، ٌبقى سوق سندات الخزٌنة المصدر الرئٌسً لتموٌل الخزٌنة. 4

 صافً التدفقات

اجمالً الموارد المعبئة    

 اجمالً المبالغ المؤدات

37,4 46,3 56,9 
7,3 

15,2 
15,0 

122,8 148,0 
200,2 

-78,1 -86,5 
-128,3 

201120122013

 (ملٌار درهم)الدٌن الخارجً / الدٌن الداخلً 

 ؟حاجٌاتها كٌف تمول الخزٌنة 

71,9 
61,5 

44,7 
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 وزارة االقتصاد والمالٌة

 2014 سنة -  الخزٌنة  دٌن سداد هٌكل

 (الدرهم بمالٌٌر)الدٌن الخارجً  /الدٌن الداخلً

 ؟حاجٌاتها كٌف تمول الخزٌنة 

9,8 10,2 10,2 
9,1 

10,7 

8,9 
10,5 10,1 

7,7 
6,9 

8,4 9,0 

0,8 
1,3 1,3 

0,8 

0,5 

1,0 

0,8 1,2 

1,5 

1,4 

0,5 

1,0 

 دجنبر نونبر أكتوبر شتنبر غشت ٌولٌوز ٌونٌو ماٌو أبرٌل مارس فبراٌر ٌناٌر

10,6 
11,5 11,5 

9,9 

11,1 

9,9 

11,2 11,3 

9,2 
8,3 

8,9 
10,0 
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 وزارة االقتصاد والمالٌة

 

   :الخزٌنةلسندات الداخلً السوق المتواصل إلصالح حالٌا وبفضل المسلسل 
 

 ٌتمتع بالسمات الرئٌسٌة لألسواق المتطورة واألوسط منطقة الشرق فً األكثر نموا السوق  أصبح هدا
 

 سنة  30أسبوع إلى  13سندات ذات أمد : مجموعة متنوعة  من األدوات 
 قاعدة متنوعة من المستثمرٌن

 سوق جد نشٌط لعملٌات االستحفاظ
 (2010منذ عام )التدبٌر النشٌط لمالٌة الخزٌنة 
 (2011منذ عام )التدبٌر النشٌط  للدٌن الداخلً 

 السٌولة

 (  1989منذ عام )جدول  منتظم ومتوقع إلصدارات الخزٌنة 
 الشفافٌة تواصل منتظم مع المتدخلٌن فً السوق

 بنٌة تحتٌة متطورة إلنجاز العملٌات
 االمن (.2009منذ عام )إلنجاز عملٌات المزاٌدة  نظام الكترونً

 Maroclear تسوٌة العملٌات فً حٌنها عبر الودٌع المركزي 
  الفعالٌة (2013مند )الدٌن و مالٌة الخزٌنة  اعتماد نظام معلوماتً مندمج جدٌد لتدبٌر

فً طور االنجازاصالح أحدث  :نظام التداول االلكترونً لسندات الخزٌنة    
 

 ؟حاجٌاتها كٌف تمول الخزٌنة 
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 وزارة االقتصاد والمالٌة

 المغربً  ٌسمح  للخزٌنة بتنوٌع قاعدة المستثمرٌنالقطاع المالً مستوى تطور 

2013البنٌة حسب نوعٌة المستثمرٌن  فً  سندات الخزٌنة فً متم   

29%

35%

25%

11%
 االبناك

 شركات التأمٌن

 و صنادٌق التقاعد

 مستثمرون أخرون

 ؟حاجٌاتها كٌف تمول الخزٌنة 

التدبٌر مؤسسات 

 الجماعً
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 وزارة االقتصاد والمالٌة

 بنٌة سلٌمة لدٌن الخزٌنة ج

الدٌن العمومً مقارنة مع بعض الدول األخرى    حجم .  1  

أهم مؤشرات دٌن الخزٌنة.  2  
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 وزارة االقتصاد والمالٌة

 (  2012)ٌعتبر المغرب من الدول األقل مدٌونٌة مقارنة مع الدول األخرى 

 الدٌن اإلجمالً للخزٌنة نسبة للناتج الداخلً الخام

للناتج الداخلً الخامالخارجً العمومً نسبة الدٌن   

36,2% 37,8% 40,1% 
45,8% 

56,3% 58,7% 59,6% 
70,5% 

79,2% 84,3% 85,8% 

104,1% 108,2% 
120,7% 

جنوب  رومانٌا تركٌا
 إفرٌقٌا

 إٌطالٌا البرتغال إٌرالندا فرنسا أنجلترا هنغارٌا إسبانٌا المغرب البرازٌل كرواتٌا تونس

6,1% 
18,5% 24,0% 25,4% 26,6% 

33,7% 36,4% 36,4% 39,6% 42,3% 43,5% 44,5% 
56,3% 

79,6% 80,2% 

139,5% 

 بنٌة سلٌمة لدٌن الخزٌنة
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 وزارة االقتصاد والمالٌة

 

 الفائدة اسعار تقلبات مخاطر احتواء من يمكن الذي الشيء المعيارية المحفظة مع الخزينة دين بنية تتوافق
 .والصرف

 

 خطر اعادة التمويل متحكم فيه1.

 مؤشرات المخاطر

بحيث تصل مدة السداد المتوسطة إلى ( %82)األمد يتكون دين الخزينة أساسا من ديون متوسطة و بعيدة 
 .  2014ست سنوات في متم شهر مايو 

83,0% 

17,0% 

20092010201120122013mai-14

18% 

82% 

 دٌن ذو مدى متوسط و طوٌل

 دٌن ذو مدى قصٌر

 الدٌن الخارجً

 الدٌن الداخلً

 دٌن الخزٌنة

ش5س4 ش8س4   
ش11س4  

ش2س5 ش1س5   

ش7س5  
ش8س5 ش6س5  ش7س5  ش6س5   

ش4س7 ش3س7   
ش6س7  

ش5س8  

س9 ش8س8   

ش3س5  

س6  

2014ماٌو   

 بنٌة سلٌمة لدٌن الخزٌنة

(أقل من سنة)  
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 متوسط تكلفة الدين تحمالت الفائدة

 

 األخيرة العشرية خالل تنازلي بمنحى الخزينة دين تكلفة مؤشرات تطور تميز
 

 مؤشرات التكلفة

3,7% 3,4% 3,3% 3,2% 3,1% 2,7% 2,4% 2,3% 2,3% 2,5% 2,7% 

17,1% 
16,0% 

14,2% 13,9% 

12,2% 

9,9% 10,1% 10,2% 
9,6% 

10,2% 
11,3% 

20032004200520062007200820092010201120122013

 نسبة للموارد العادٌة

 نسبة للناتج الداخلً الخام

5,7% 

5,1% 
4,9% 

4,7% 4,5% 4,5% 
4,4% 

6,8% 

5,3% 
5,1% 5,2% 

4,8% 4,8% 4,7% 

3,4% 

4,3% 4,2% 

3,0% 
3,3% 

3,41% 
3,32% 

20032004200520062007200820092010201120122013

 الدٌن الخارجً بشروط تفضٌلٌة

 دٌن الخزٌنة

 الدٌن الداخلً

 بنٌة سلٌمة لدٌن الخزٌنة
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المالً الدولًإصدار ناجح فً السوق   د  

 توقٌت اإلصدار1.
 خصائص اإلصدار2.
 إصدار ناجح3.
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 وزارة االقتصاد والمالٌة

ووكالتً الدولً النقد صندوق من كل مؤخرا به أشاد الذي المغربً االقتصاد أداء حسن كرٌست 
 .راٌتٌنغ وفٌتش بورز ستاندراند االئتمانً التصنٌف

فً المتمثلة الدولٌة المالٌة السوق فً المالئمة الظروف من االستفادة : 

األوروبً المركزي للبنك الرئٌسً الفائدة سعر انخفاض 

الدولٌة الفائدة معدالت انخفاض   

الدولٌة المالٌة السوق فً المغرب لسندات المخاطر هوامش انخفاض 
للمغرب االفتراضً االئتمان مقاٌضات خطر مستوى تحسن ((CDS 

 

اتسنو ربعأ دام غٌاب بعد ورواال سوق إلى موفقة عودة من المغرب مكنت ظروف . 

 حول اختٌار توقٌت اإلصدار

 اصدار ناجح فً السوق المالً الدولً
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 وزارة االقتصاد والمالٌة

 خصائص اإلصدار

 المبلغ ملٌار ٌورو 1

 سعر الفائدة 3,5 %

 العائد سعر 3,702 %

 األجل (2024ٌونٌو  19)سنوات  10

 تارٌخ اإلصدار 2014ٌونٌو   13

 تارٌخ التسوٌة 2014ٌونٌو   19

  Mid-Swap /المخاطر هامش نقطة أساس 215

 المواكبة األبناك ناتٌكسٌس/ بنك كومٌرز/  بارٌبابً إن بً 

 عدد الطلبات  طلب 150

 حجم الطلبات أوروملٌار  2حوالً 

 اصدار ناجح فً السوق المالً الدولً
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 وزارة االقتصاد والمالٌة

 مدراء األصول

أبناك /أبناك
 خاصة

 شركات التأمٌن

 مؤسسات 
(Supra) 

 

 آخرون

 ألمانٌا و النمسا

 الشرق االوسط

المملكة 
 المتحدة

 فرنسا

دول أخرى من 
 اوروبا 

الوالٌات 
المتحدة 
 االمرٌكٌة

(Offshore) 

 آخرون

 التوزٌع الجغرافً توزٌع المستثمرٌن حسب نوعٌتهم

55% 
22% 

15% 

5% 
3% 

 خصائص اإلصدار

11% 

12% 

18% 

21% 

22% 
9% 

7% 

 اصدار ناجح فً السوق المالً الدولً
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السابقةشروط أفضل مقارنة باإلصدارات   

 اصدار ناجح فً السوق المالً الدولً
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وبسعر العائد أفضل من سعر العائد المتداول  فً السوق الداخلً...   

أقل %(  3,702)الدولً  المالً سنوات بالسوق  10المؤدى عن اصدار سندات ذات األمد   العائد سعر  
 %. 4,393فً السوق الداخلً  األمد من سعر العائد لنفس 

3,060% 
3,150% 3,199% 3,232% 

3,798% 

4,393% 

4,929% 

5,570% 

 سنة20 سنة15 سنوات10 سنوات5 سنتٌن أسبوع52 أسبوع26 أسبوع13

 اصدار ناجح فً السوق المالً الدولً
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 وزارة االقتصاد والمالٌة

15 juin  2014 / Morocco sells €1bn of bonds as borrowing costs fall 
‘‘ Le Maroc a réalisé sa première émission obligataire libellée en euro depuis quatre ans, après la forte baisse des taux de 
rendements et les mesures de relance adoptées en Europe…. Le taux rendement de l’emprunt 2020 a accusé une forte 
baisse de 124 points pour se situer à 3,06 %, soit 5 point de base au-dessus de son niveau record le plus bas enregistré le 30 
mai 2014. Ce pays d’Afrique du Nord a rejoint d’autres émetteurs sur le marché financier international tels que  ‘Emirates 
Telecommunications Corp’ et ‘Turkiye Vakiflar Bankasi’, après la décision prise par la BCE de réduire son taux directeur et de 
ramener son taux de dépôt en territoire négatif… 

15 juin  2014 / Le Maroc réussit son retour sur le marché obligataire en euros 
“Après quatre années d’absence sur le marché des emprunts en euros, le Maroc a réussi une émission d’un milliard d’euros 
à un taux nominal de 3,5 %. Cette émission a été largement sursouscrite. Cet emprunt marque le retour du royaume sur le 
marché de l’euro après quatre années d’interruption. Plus de la moitié des souscripteurs sont des gestionnaires de fonds de 
pensions (57 %), suivis de banques privées (22 %), de compagnies d’assurances (15 %) et de fonds souverains, a indiqué le 
ministre.’’  

15 juin  2014 / Le Maroc lève un milliard d'euros sur les marchés internationaux 
 “Le Maroc a levé avec succès un milliard d’euros sur les marchés internationaux. C'est le premier emprunt international du 
pays libellé dans cette devise depuis 2010. Cette émission marque le retour du royaume chérifien sur le marché de la dette 
en euros. Le dernier emprunt obligataire du pays libellé dans cette devise date de mai 2010, lorsque le royaume chérifien a 
levé 1 milliard d'euros d'obligations souveraines à un taux de 4,5 %. 

16 juin 2014 / “La note “BBB-” attribuée à l’émission internationale est en ligne avec la note souveraine BBB-, dont la 
perspective est stable”. En avril dernier, l’agence Fitch avait mis en avant la stabilité politique et macroéconomique du pays, 
la nette réduction des déficits jumeaux, la stabilisation de la dette publique, la croissance soutenue du PIB et l’engagement 
du gouvernement à poursuivre les réformes.   

  

17 juin  2014 / “L’agence  S&P a attribué la note “BBB-” à l’émission obligataire lancée par le Maroc sur le marché financier 
international”.  En mai dernier, l’agence a relevé la perspective de la notation du Maroc de «négative» à «stable», tout en 
confirmant les notes ‘‘BBB-/A-3’’ attribuées au Maroc pour ses dettes à long et à court terme en devises et en monnaie 
locale. L’amélioration de la « perspective » de la qualité du crédit du Maroc trouve son origine notamment dans la réduction 
des déficits budgétaires et du compte courant, laquelle a été soutenue par la mise en place de réformes visant 
l’amélioration de la croissance, de la compétitivité et de la productivité tout en maîtrisant les charges de compensation. Les 
notes du Maroc sont également soutenues par de bonnes perspectives de croissance économique, un poids modéré de la 
dette du gouvernement et la stabilité politique et sociale 
 

 اصدار ناجح فً السوق المالً الدولً
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2014حاجٌات تموٌل الخزٌنة خالل النصف الثانً من سنة  ه  
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 وزارة االقتصاد والمالٌة

 حاجٌات تموٌل الخزٌنة 

ما ٌناهز  2014من المتوقع أن ٌصل الحجم الصافً لحاجٌات تموٌل الخزٌنة خالل النصف الثانً من لسنة 
 سوف ٌتم تعبئتها بالسوق الداخلً  ملٌار درهم  10ٌقارب ملٌار درهم، منها  ما  16

 المبلغ الخام المبلغ الصافً

 درهم بملٌون

  
  

 الباقً
2014 

  االنجازات
ٌونٌو  19لغاٌة 

2014 
 2014سنة 

  الفارق
2014 

  االنجازات
ٌونٌو  19لغاٌة 

2014 

  توقعات 
2014 

 التموٌل الداخلً 778 115 913 65 865 49 054 27 093 17 961 9

 التموٌل الخارجً 000 24 511 11 489 12 682 15 252 9 430 6

 مجموع حاجٌات التموٌل 778 139 424 77 354 62 736 42 346 26 390 16

2014حاجٌات التموٌل لبقٌة سنة   


