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يف ض�ن نة الخزيتتمثل األهداف األساسية املتوخاة من اسرتاتيجية تدب� دين 

من شأنه تغطية جميع احتياجاتها هذه األخ�ة، والذي متويل مستقر ودائم ل

املالية مع التخفيف، عىل املدي� املتوسط والبعيد، من تكلفة الدين، والحد 

نة.تطوير سوق سندات الخزيملساهمة يف وا ،من املخاطر املالية املرتبطة به
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 األرقام األساسية

 الدين املوطد لإلدارات العمومية 
20192020

655,1761,0(مبالي� الدراهم)حجم الدين 

اإلج�يلبالنسبة املئوية إىل الناتج الداخيل   %56,8 %69,8 

 مؤقتة. تبقى 2020يف ح� أن بيانات سنة قد تم تحيينها  2019بيانات سنة أن  إىلتجدر اإلشارة 

 مديونية الخزينة 

 يالدين الخارج/ الدين الداخيل/ الخزينة دين

)اإلج�يللناتج الداخيل إىل ابالنسبة املئوية (املديونية  ؤرشم )همامبالي� الدر ( الدينحجم 

 دين الخزينة املتداول 

2021يونيو  2020 2019
702,6 679,6 609,6  (مبالي�الدراهم) حجم دين الخزينة املتداول
624,9 600,7 557,2  (مبالي�الدراهم) السندات املصدرة يف سوق املزادات
77,7 78,9 52,4  ي�الدراهم)(مبال  السندات السيادية املصدرة يف السوق املالية الدولية

 الدين الخارجي العمومي 

2021يونيو  2020 2019
373,3 374,6 340,0  )الدراهم مبالي�( الدينحجم 
198,9 199,7 161,6 دين الخزينة
170,7 171,1 174,8 دين املؤسسات واملقاوالت العمومية
1,2 1,3 1,4 العمومي القطاع البنيكدين 
2,0 2,0 1,9 الرتابيةالج�عات دين 
0,5 0,5 0,3 العامة املنفعة ذات املؤسساتدين 

 اإلج�يلبالنسبة املئوية للناتج الداخيل  29,5% 34,4%

161,6199,7198,9

585,7
632,9657,0

747,3
832,6855,9

2021يونيو 20192020

%14,0

%18,3

%50,8

%58,1

%64,8
%76,4

20192020
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 تحمالت الفوائد 

2021يونيو  2020 2019
18,3 29,6 

12,9% 
30,5 
12,2% 

 )الدراهم مبالي�( دين الخزينة
 بالنسبة املئوية للمداخيل العادية

15,7 25,5 
11,1% 

26,6 
10,7% 

 )الدراهم مبالي�( الداخيلالدين 
 العاديةبالنسبة املئوية للمداخيل 

2,6 4,1
1,8% 

3,8
1,5% 

 )الدراهم مبالي�( الخارجيالدين 
 بالنسبة املئوية للمداخيل العادية

4,7 8,5
1,9% 

8,5
1,7% 

 )الدراهم مبالي�( العموميالدين الخارجي 
 بالنسبة املئوية للمداخيل الجارية مليزان األداءات

 دين الخزينةل مؤرشات التكلفة واملخاطر 

2021يونيو  2020 2019
- 3,6% 3,9%  التكلفة املتوسطة لدين الخزينة

أشهر 4و سنوات 7 أشهر 5و سنوات 7 اشهر  11و سنوات 6  املدة الزمنية املتوسطة املتبقية للسداد
11,9% 11,5% 13,2% األمد القص�  يحصة الدين ذ

 *سوق املزادات 

2021يونيو  2020 2019
 )الدراهم مبالي�( الخزينةحجم اكتتابات  104,4 152,7 73,4

 )الدراهم مبالي�( املستثمرينحجم عروض  407,0 380,1 197,8

 **معدل تغطية اإلصدارات 5,0 2,6 2,8

 )الدراهم مبالي�( االكتتابات الصافية 11 43,6 24,1
 يات التدب� النشيط للدين الداخيل* باحتساب عمل

 التدب� النشيط للدين الداخيلاحتساب عمليات بدون  **

 التدب� النشيط للدين الداخيل 

2021يونيو  2020 2019
 )الدراهم مبالي�( عدد العمليات *املشرتىاملبلغ  عدد العمليات *املشرتىاملبلغ  عدد العمليات *املشرتىاملبلغ 

- - 14 3 6,3 1 عادة رشاء السنداتإ 
12,4 6 22 9 37,7 10 تبادل السندات
12,4 6 36 12 44 11 املجموع

سمية* بالقيمة اإل 
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 لسندات الخزينة السوق الثانوية 

2021يونيو  2020 2019
235,3 372,4 421,2  )الدراهم مبالي�( حجم املعامالت الباتة

36% 55% 70% معدل دوران سندات الخزينة*
83 76 78  هم)ادر الين ال(مب الحجم املتوسط اليومي للمعامالت الباتة

 يتم احتساب معدل الدوران بقسمة حجم املعامالت املسجل خالل فرتة معينة عىل الحجم الكيل للخطوط املتداولة خالل نفس الفرتة.* 

 ع حجم سندات الخزينة حسب نوعية املستثمرينيتوز 

 التوظيف عمليات - التدب� النشيط للخزينة العمومية 

 2019 2020 2021يونيو 
سوق 

 االستحفاظ
السوق القامئة 

 البنوكب� 
سوق 

 االستحفاظ
السوق القامئة 

 البنوكب� 
سوق 

 االستحفاظ
السوق القامئة 

 البنوكب� 

 عدد العمليات 34 316 81 300 51 165

 )اهمالدر  مبالي�(لحجم الجاري املتوسط املوظف يف اليوم ا 0,8 6,1 0,9 6,6 0,6 8,1

 متوسط سعر الفائدة املرجح 2,28% 2,21% 1,69% 1,76% 1,50% 1,36%

%17

%28

%22

%33

%14

%30

%20

%36

مؤسسات أخرى البنوك رشكات التأم� و صناديق التقاعد مؤسسات التوظيف الج�عي للقيم املنقولة

2020 الخارجيةالحلقة :
الحلقة الداخلية : 2019
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 سياسة إصدار سندات الخزينة
عىل مبادئ االنتظام والشفافية لزيادة سيولة وعمق سوق قيم الخزينة وذلك  الداخيل السوق يف تعتمد سياسة إصدارات الخزينة

 الدولة. كلفة دينتلتخفيض 

 الشفافية 
 برنامج متويل سنوي. -

 الشهرية يف االثن� األول من كل شهر.اإلعالن عن االحتياجات  -

 .اإلعالن عن االحتياجات األسبوعية عشية كل حصة مزاد -

 .اتنظام إلكرتو� الستقبال عروض املستثمرين خالل حصص املزاد -

  معلومات اقتصادية ومالية شاملة ومتواصلة للمستثمرين.�توف -

 ، مؤمترات، اجت�عات، نرشات، تقارير...Bloomberg »  «بلومربغ قنوات تواصل متعددة: املوقع اإللكرتو� للوزارة، -

 .« ASFIM »وسطاء قيم الخزينة وجمعية رشكات التدب� وصناديق االستث�ر املغربية  البنوكاجت�عات منتظمة مع  -

 االنتظام 
 معد مسبقا: إصدارجدول  -

  املغرب بنكالتنسيق مع 
 .املشرتك االهت�م ذات املواضيع جميع ملناقشة املستوى رفيعة شهرية تنسيقية جت�عاتاعقد  -

 . الخزينة العمومية أسبوع بتوقعاتكل  إبالغ بنك املغرب -

 .ليوما وبالرصيد لنهاية للحساب الجاري للخزينة املؤقتبالرصيد اليوم  يف مرات عدةالتوصل من طرف بنك املغرب  -

 .للمؤسست� الخلفية واملكاتب األمامية املكاتب ب� يومي تبادل-

 سوق سندات الخزينة تطويردينامية متواصلة ل 

 الثالثاء األول والثالث

 .أسبوع 13

 سنتین
.أسبوع 52 

.أسبوع 26

 الثالثاء الثاني

سنوات 5

سنة 15

.أسبوع 52 

كل ثالثة أشھر

سنة 20

 الثالثاء األخیر

سنة 30

.أسبوع 26

 سنتین

سنوات 10

 

 إحداث سوق املزادات 

1989 

إحداث السوق الثانوية لسندات 
 الخزينة

1996 

 تأسيس الوديع املركزي

1997 

 إدخال تقنية اإلصدارات عرب امل�ثلة

1998 

إصدار لسندات الخزينة  أول
 سنة 20ذات أمد 

2000 

أول إصدار لسندات الخزينة 
 سنة 30ذات أمد 

2006 

الرشوع يف إصدار الخطوط املرجعية 

 سنوات 10وأمد  5ذات أمد  سنوات 

2010 

القيام بأوىل عمليات التدب� 

 النشيط للدين الداخيل

2011 

القيام بأوىل عمليات التدب� 

 النشيط للخزينة العمومية

2009 

الرشوع يف العمل بالنظام 

 اإللكرتو� للمزادات

الرشوع يف العمل بالنظام 

املدمج لتدب� الدين والخزينة 

 )WSSالعمومية (

2013 2014 

انطالق التسع� اإللكرتو� 

 لسندات الخزينة

2015 

التي  الجديدة دخول االتفاقية

تربط مديرية الخزينة واملالية 

الخارجية بالبنوك وسطاء قيم 

 الخزينة حيز التطبيق

2018 

إصدار افتتاحي لشهادات 

الصكوك السيادية من نوع إجارة 
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 الدويل املحيط

 الدويل السياق 

يف جميع أنحاء العامل، حيث أدت تداب� التباعد التي  19-بتفاقم األزمة الصحية جراء تفيش وباء ف�وس كوفيد 2020متيزت سنة 
اتبعت للحد من هذه الجائحة إىل صدمة اقتصادية ومالية واسعة النطاق نتج عنها ركود عاملي استثنايئ. وقد استلزمت هذه األزمة 

طرف السلطات النقدية وخصوصا املالية التي اعتمدت عدة سياسات للتخفيف من أثرها عىل الوضع املايل لألرس  جهوًدا مكثفة من
والرشكات. وتضمنت هذه السياسات خفض أسعار الفائدة لدعم الولوج لالقرتاض وضخ كميات هائلة من السيولة يف األسواق 

عدت هذه اإلجراءات عىل التخفيف من حدة املخاوف يف األسواق املالية وتقديم مساعدات مبارشة للرشكات األكرث ترضرا. وقد سا
 .وتسهيل الولوج للتمويل

بإجراء االنتخابات الرئاسية األمريكية يف شهر نونرب وإبرام اتفاق تجاري ب� اململكة املتحدة واالتحاد األورويب  2020 متيزت سنة ك�
 بعد خروج هذه األخ�ة من االتحاد.

وذلــك نتيجة اإلجراءات  2019سنة  %2,8بعد نسبة �و  %3,2انكمـاشا بنسبة  2020ويف هذا السياق، عرف االقتصاد العاملي سنة 
الصارمة املتخذة للحد من انتشار الوباء. وقد عرف النشاط االقتصادي تراجعا قويا خالل الربع الثا� من السنة نتيجة تشديد تداب� 

ذه الفرتة. وقد كان من املحتمل أن يكون هذا الرتاجع أكرث حدة لوال اإلجراءات االستثنائية التي اتخذتها الحجر الصحي خالل ه
 السلطات العمومية. وقد سجل النصف الثا� من السنة انتعاشا تدريجيا يف معظم املناطق بعد تخفيف التداب� االحرتازية. 

، وهو أد� 2019سنة  % 2,2، مقابـل نسبة �و 2020سنة  خالل %3,5نسبة يف الواليات املتحدة، سجلت نسبة النمو تراجعا ب
. ويعزى هذا الرتاجع باألساس إىل انخفاض استهالك األرس وكذا االستث�رات والصادرات. في� سجلت 1946 سنة مستوى له منذ

عاشا لربع الثالث من السنة بصفة خاصة انتالنفقات العمومية ارتفاعا بسبب املساعدات املالية املقدمة لألرس والرشكات. وشهد ا
 .ملحوظا للنشاط االقتصادي مع الرفع التدريجي للحجر الصحي واستمرار تداب� الدعم امليزانيايت

، م� 2020سنة  مليون منصب شغل خالل 9,4في� يتعلق بسوق الشغل، فقد أدى تراجع النشاط االقتصادي إىل فقدان حوايل و 
) يف شهر أبريل. أما معدل %14,7، والذي بلغ ذروته (2020سنة  %8,1إىل  2019سنة  %3,7البطالة من  أدى إىل ارتفاع معدل

 .2020سنة  %1,3إىل  2019سنة  %1,8التضخم فقد انخفض من 

ة. يوهكذا، قامت السلطات العمومية، باتخاذ مجموعة من تداب� الدعم بشكل غ� مسبوق للحد من آثار األزمة االقتصادية والصح
، مجموعة من خطط الدعم، مصحوبة بتعديل واسع النطاق للسياسة النقدية، 2020 سنة فقد اعتمدت الحكومة األم�كية، خالل

منذ شهر  %0,25-%0نقطة أساس لتصل إىل  150الفدرايل األمرييك مبقدار  لالحتياطيحيث تم خفض أسعار الفائدة الرئيسية 
مليار دوالر  120ي الفدرايل األمرييك بوضع برنامج رشاء السندات مبعدل شهري ال يقل عن أبريل. موازاة مع ذلك، قام االحتياط

أمرييك. ك� أشار االحتياطي الفيدرايل األمرييك إىل أنه يسعى إلبقاء أسعار الفائدة الرئيسية عند مستويات منخفضة إىل أن تصبح 
. إضافة %2غ التضخم أو يتجاوز بشكل طفيف هدفه املحدد يف ظروف سوق الشغل متوافقة مع أهداف التوظيف الكامل وأن يبل

إىل ذلك، أكد التزامه مبواصلة رشاء سندات الخزينة واألوراق املالية املدعومة بالرهن العقاري من أجل دعم االقتصاد األمرييك خالل 
هدف تحس� عمالت مع البنوك املركزية الرئيسية بهذه الفرتة الصعبة. ك� أبرم االحتياطي الفدرايل االمرييك عدة اتفاقيات ملبادلة ال

 .سيولة الدوالر

. وسـجلت 2019 سنة خالل %1,3مقابل نسبة �و  2020خالل سنة  %6,5يف منطقة األورو، عرف االقتصاد انك�شا تاريخيا بنسبة 
علــى التوالــي  %10,8و %8,9و %8كل مـن فرنسـا وإيطاليا وإسبانيا معدالت انك�ش للناتج الداخيل اإلج�يل أكرث حدة بلغــت 

ملجموع هذه الدول انخفاضا حادا، السي� الصادرات واالستث�ر.  للطلب لرئيسية). وقد عرفت كل املكونات ا%4,8مقارنة بأملانيا (

أدى تطبيق القيود الصارمة يف معظم الدول األوروبية وعودة اإلجراءات االحرتازية، ابتداء من الخريف ملواجهة املوجة الثانية  وقد
يف الربع  %3,6، إىل حدوث تقلبات عىل مستوى الناتج الداخيل اإلج�يل ملنطقة األورو حيث انخفض بنسبة 19-من جائحة كوفيد

) مدعوماً بانتعاش الطلب. %12,4يف الربع الثا�. في� شهد الربع الثالث ارتفاعا ملحوظا ( %11,4 ةبنسب، ثم 2020األول من سنة 
) من %0,6غ� أن املوجة الوبائية الثانية التي تم تسجيلها يف نهاية السنة أدت من جديد إىل تراجع يف النمو خالل الربع الرابع (

 .نفس السنة
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نتيجة انخفاض أسعار املواد الطاقية. أما  2019 سنة يف %1,2مقابل  2020 سنة يف %0,2إىل  ك� عرف معدل التضخم تراجعا حادا
مليون فرد. غ�  1,5مع ارتفاع يف عدد العاطل� عن العمل مبقدار  2019يف  %7,6مقابل  2020يف  %7,9معدل البطالة، فقد بلغ 

 مناصب الشغل، أدت إىل تخفيف أثر األزمة الصحية عىل سوق أن التداب� التي اتخذتها معظم البلدان األوروبية للحفاظ عىل
  .الشغل

ويف هذا السياق، اعتمد البنك املركزي األورويب سلسلة من اإلجراءات لتعزيز سياسة التيس� الكمي. وهكذا، أبقى البنك عىل أسعار 
ومعدل فائدة اإلقراض الهاميش عند  %0مستقرا عند الفائدة الرئيسية دون تغي�، إذ ظل معدل فائدة إعادة التمويل الرئيسية 

. موازاة مع ذلك، أطلق البنك املركزي األورويب برنامج طوارئ جديد لرشاء األصول يف %-0,50وسعر فائدة الودائع عند  0,25%
. وقد أدى 2022رس مليار أورو نهاية ما 1 850مليار أورو والذي تم رفع حجمه ليصل إىل  750القطاع� الخاص والعام مبقدار 

هذا الربنامج إىل التحكم يف منحنى العوائد الطويلة األجل عىل الرغم من االرتفاع املهم لحجم اإلصدارات وإىل تجنب اتساع هوامش 
 .مخاطر األسعار السيادية مقارنة مع عائدات السندات األملانية

مع  2020، فقد عرف اقتصادها ركوًدا تاريخيًا سنة 2019 ما بالنسبة لليابان، وبعد وضعية اقتصادية صعبة سجلت نهاية سنةأ 
، وذلك عىل الرغم من اتخاد إجراءات صحية أقل رصامة مقارنة مع باقي الدول. %4,7انخفاض الناتـج الداخلـي اإلج�يل بنسبة 

ض معدل ارجي. بين� انخفويعزى هذا الرتاجع بشكل أسايس إىل انخفاض استهالك األرس والصادرات وذلك نتيجة تباطؤ الطلب الخ
 .2019يف  %2,4مقابل  2020يف  %2,8، وارتفع معدل البطالة إىل 2019يف  %0,5مقابل  2020يف  %0التضخم ليصل إىل 

من  %20وللحد من التأث� السلبي لألزمة عىل اقتصادها، وضعت الحكومة اليابانية خطة دعم واسعة النطاق مبقدار ما يقارب 
اإلج�يل من أجل تقديم الدعم املبارش لألرس والرشكات والتحويالت إىل الحكومات املحلية. ك� عزز البنك املركزي الناتـج الداخلـي 

 وعىل برنامج إعادة رشاء األصول عند %-0,1اليابا� إجراءات التيس� الكمي حيث حافظ عىل سعر الفائدة الرئييس دون تغي� عند 
 .%0سنوات عند  10 عائد السندات الحكومية ألجل مليار ين سنويًا للحفاظ عىل 80.000

باستثناء الص�، وذلك مع وجود اختالفات كب�ة ب� هذه  2020 سنة وفيمــا يخــص البلدان الناشئة، فقد انكمشت اقتصاداتها يف
يالت املالية من ت�د عىل التحوالدول تبعا لتطور تفيش الوباء وفعالية التداب� االحرتازية املتخذة والبنية االقتصادية ومدى االع

 .الخارج

أما يف الص�، وبعد االنهيار املسجل خالل فرتة الحجر الصحي األكرث رصامة يف فرباير، فقد تعاىف النشاط االقتصادي تدريجياً ابتداء 
ضل تداب� رات وذلك بفمن شهر مارس مدعوما بتطور اإلنتاج الصناعي واالستث�ر يف البنيات التحتية العمومية ويف قطاع العقا

اإلقالع. وقد استفادت الصادرات إىل حد كب� من انتعاش الطلب العاملي، ك� عرف االستهالك الخاص وقطاع الخدمات تحسنا منذ 
 .2019يف  %6مقابل  2020سنة  %2,3شهر يوليوز، م� مكن من تسجيل نسبة �و يف حدود 

من أجل االستجابة لطلبات  19-منذ بداية أزمة كوفيد (PBoC) نك املركزي الصينيوفي� يتعلق بالسياسة النقدية، فقد تدخل الب
السيولة يف القطاع املايل، حيث قام بتخفيف الرشوط النقدية واالئت�نية مع تشجيع البنوك عىل تغطية االحتياجات النقدية لعمالئها 

لصيني بخفض سعر الفائدة األسايس للقرض ملدة سنة مبقدار وإعادة متويل القروض لتجنب اإلفالس. وهكذا، قام البنك املركزي ا
 .%3,85نقطة أساس إىل  30

خالل الربع األول  %3,1بعد تسجيل نسبة �و  2020 سنة خالل الربع الثا� من %24وبالنسبة للهند، فقد انكمش االقتصاد بحوايل 
د الوطني الحتواء الوباء. وعىل الرغم من انتعاش النشاط نتيجة انهيار الطلب املحيل بسبب تداب� اإلغالق الصارم عىل الصعي

شا من شهر أكتوبر، فقد ظل ه بتداءااالقتصادي منذ شهر يونيو، مدعوما بتحسن القطاع الصناعي والذي امتد إىل قطاع الخدمات 
 نسبة �و مقابل 2020 سنة يف %7,3ودون مستوياته املسجلة ما قبل األزمة. وقد عرف الناتـج الداخلـي اإلج�يل انك�شا بنسبة 

 40نقطة أساس و 75) بخفض سعر الفائدة الرئييس مبقدار RBI. ويف هذا السياق، قام البنك املركزي الهندي (2019 سنة يف 4%
 .%4نقطة أساس عىل التوايل يف مارس وماي ليصل إىل 

 %1,4، مقابل ارتفاع بنسبة 2020سنة  %4,1انك�شا بنسبة أمريكا الالتينية، فقد سجل الناتج الداخيل اإلج�يل للربازيل  ما يفأ 
، وهو مستوى أقل بكث� مقارنة مع أهم االقتصادات األخرى يف أمريكا الالتينية. ويرجع ذلك بشكل خاص إىل املساعدات 2019سنة 

 .املالية املقدمة ملالي� الربازيلي� إىل حدود شهر دجنرب ملواجهة جائحة ف�وس كورونا
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) دورة التيس� النقدي يف شتنرب بالحفاظ BCBمتتالية يف سعر الفائدة الرئييس، أنهى البنك املركزي الربازييل ( تتسعة تخفيضا وبعد
). ك� أعلنت لجنة السياسة النقدية عىل أن 2019 سنة يف منتصف %6,5(مقارنة بـ  %2عىل سعر الفائدة الرئييس دون تغي� عند 

 2021لسنة  %3,8إمكانية رفع أسعار الفائدة يبقى مرتبطا باقرتاب السيناريو األسايس لتوقعات التضخم من الهدف املحدد يف 
 .2022يف سنة  %3,5و

وذلك عىل الرغم من الخسائر الناجمة  2020 ةسن ومن جانبها، سجلت أسواق األسهم أداًء استثنائًيا ملؤرشات األسهم الرئيسية خالل
 %6,3لألسهم األمريكية بنسبة  -Nasdaq- وناسداك- Dow- Jones . ويف هذا اإلطار، ارتفع مؤرشا داو جونـز19-عن جائحة كوفيد

هم اليابانيـة لألس (Nikkei) عىل التوايل، وذلك بفضل االسرتجاع التدريجي لثقة املستثمرين. ك� شـهد مؤشـر نيـكاي %43,2و
يف سياق اتسم بتسارع حمالت التلقيح، م� أدى إىل تعزيز الثقة يف تجاوز األزمة الصحية. يف ح�، سجل  %16ارتفاعـا بنسـبة 

نتيجة عودة ظهور الوباء يف أوروبا وما ترتب عنه من تكثيف يف  %7,1لألسهم الفرنسية انخفاضا بنسبة  (Cac 40) 40-مؤرش كاك
 .حرتازيةاإلجراءات اال 

بتسجيل منحى تنازيل يف أسعار الفائدة السيادية األمريكية واألملانية طويلة اآلجال وذلك  2020ويف أسواق السندات، متيزت سنة 
نتيجة تزايد عزوف املستثمرين عن املخاطرة وإقبالهم عىل رشاء السندات كمالذ آمن وكذلك نتيجة السياسات النقدية التيس�ية 

ة، وال سي� االحتياطي الفيدرايل األمرييك والبنك املركزي األورويب. وبالتايل، انخفض العائـد علـى سـندات الخزينة للبنوك املركزي
. ك� انخفض العائــد عىل سـندات الخزينة األملانيـة 2019متم سنة  %1,92مقابل  %1سنوات إىل أقل من  10األمريكية ألجل 

 .2019متم سنة  %-0,19مقابل  %-0,60ل إىل سنوات ولكن بوت�ة أقل ليص 10ألجل 

، ليصل 2020 سنة وفي� يتعلق بأسواق رصف العمالت، فقد شهد سعر رصف األورو ارتفاعا طفيفا مقابل الدوالر األمرييك خالل
ـى تدب� أفضل . ويعود سبب هـذا االرتفاع أساسا إل2019 سنة دوالر يف نهاية 1,121دوالر يف نهاية شهر دجنرب مقابل  1,222إىل 

مقارنة بالواليات املتحدة األمريكية م� أعاد األمل يف رجوع أرسع ملستوى النشاط االقتصادي  19-لألزمة الصحية الناجمة عن كوفيد
مليار أورو التي من شأنها أن تساعد  750. ك� أن اإلصدار لدين أورويب مشرتك، بعد اعت�د خطة اإلنعاش مبقدار 2020لبداية سنة 

 .تعزيز دور األورو كعملة احتياطية، ساهم أيضا يف ارتفاع سعر العملة األوروبية يف

 تطور هوامش املخاطر 

نقطة  300، الذي يعكس االتجاه العام للمخاطر املرتبطة بسندات الدول الناشئة، شبه مستقر حول مستوى EMBIمؤرش + ظل
فرباير. وقد عرفت قيمة سندات املغرب، خالل نفس الفرتة، خاصًة سندات أساس خالل الفرتة املمتدة من فاتح يناير إىل منتصف 

نقطة أساس  122نقطة أساس ومن  203نقطة أساس إىل  199انخفاضا طفيفا، حيث ارتفعت هوامش املخاطر من  2031و 2042
  .نقطة أساس عىل التوايل 126إىل 

هيمنة عىل األسواق مالصحية واالقتصادية واملالية  وانعكاساتها الجائحة أصبحت املخاوف املتعلقة بانتشاروبحلول منتصف فرباير، 
ة وتراجع آفاق الناشئ البلدانيف  جائحةمن املخاطرة بسبب تسارع انتشار ال املستثمرين إىل عودة نفور هذه املخاوف أدتو . املالية
إصدار  وغياب أيرؤوس األموال إىل الخارج  اتتدفقارتفاع املفاجئ للنشاط االقتصادي، م� ساهم يف  توقفالبرتابط مع النمو 

انخفاض أسعار النفط وتراجع  معبالعمالت األجنبية خالل شهر مارس. وقد ازدادت حدة العزوف عن املخاطرة  ةسياديال للسندات
زيادة بأي  ،نقطة أساس 641يف حدود  امستوى قياسي مارس 23يف  EMBI +، بلغ مؤرشبالتايلأسواق األسهم يف البلدان الناشئة. و 

لسندات  هوامش املخاطر عرفتجميع البلدان الناشئة،  لسندات هوامش املخاطر ارتفاع يف سياقو  نقطة أساس. 336قدرها 
 مارس. 23 يفأساس عىل التوايل  نقطة 295ونقطة أساس  448إىل  لتصل املحوظارتفاعا  2031و 2042 املغرب

 نقطة أساس ليصل إىل 165 منحى تنازليا إىل آخر يونيو إذ سجل انخفاضا بنسبة EMBIمؤرش+ عرف مارس، 24ومنذ يوم 
وامش هويف السياق ذاته، تقلصت . حدة التوترات املالية يف البلدان الناشئة تراجعفضل وذلك بيونيو،  30نقطة أساس يف  441 

نقطة  228إىل  291نقطة أساس ومن  314إىل  441التوايل من لتنتقل عىل  2031و 2042سندات  املغرب ال سي� لسندات املخاطر
 يزمتوواصل املؤرش منحاه التنازيل خالل النصف الثا� من العام يف سياق  .يونيو 30 إىلمارس  24 خالل الفرتة املمتدة من أساس

 مبا يف ذلك: عوامل االنخفاض إىل عدة ويعزى هذااإلقبال عىل املخاطرة، ب
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 عت�دا( مدعتداب� ال وتطبيقالبنوك املركزية للعديد من البلدان الناشئة  ب� التسهيل النقدي من طرفتدا استمرار) أ( 
 الدول تاقتصادا باقي مقارنة مع اإلج�يلالناتـج الداخلـي  مببلغ شكل نسبة كب�ة من خطة دعمهم الحكومة الشيلية أل 

 الناشئة)؛

 )؛%6,7) وتركيا (%7,7الربع الثالث، وال سي� يف الربازيل ( خالليف البلدان الناشئة  االقتصادي ) انتعاش النشاطب(

 األساسية؛ وأسعار السلع) ارتفاع أسعار الرصف ج(

 ديونها؛الدولي� من القطاع الخاص إلعادة هيكلة ها ) إبرام اتفاقية ب� األرجنت� ودائنيد(

 وصندوق النقد الدويل؛  طرفمكسيك وكولومبيا والربازيل من للتوقعات النمو رفع ) ه(

 اللقاح. حمالت توقع توسيع) و(

 96بانخفاض قدره أي ، زيوليو  فاتحنقطة أساس يف  434مقابل  2020 دجنرب 31نقطة أساس يف  EMBI+ 338 وبالتايل، بلغ مؤرش
إىل  312من  لتنتقل خالل نفس الفرتة 2031و 2042سندات خاصًة املغرب  لسندات املخاطرنقطة أساس. ك� انخفضت هوامش 

 .عىل التوايل أساسنقطة  197إىل  225نقطة أساس ومن  254

 2020 سنة تطور هوامش املخاطر خالل: 1 رقم بيا� رسم 
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  2020اإلجراءات املتخذة من طرف وكاالت التصنيف االئت�� خالل سنة 

يف وذلك  2020 سنة تخفيض التصنيفات االئت�نية خالل مجملها يف إجراءات متثلت يف عدةاالئت��  وكاالت التصنيف اتخذت
  .19-جائحة كوفيد بتداعيات انتشار ةرتبطامل خاوفبامل اتسمسياق صعب 

عار املواد وانخفاض أس عىل اقتصاداتهاجائحة الوهكذا، شهدت العديد من البلدان الناشئة انخفاًضا يف تصنيفاتها بسبب تأث� 
وفيتش ) S&P Global Ratings( ستاندرد أند بورز كلوبال رايتينغو  Moody’s موديز قامت وكاالتعىل سبيل املثال، ف. وليةاأل 

عىل التوايل. ك�  )BB-(و  )BB-( و )Ba2درجة (إىل  لينتقل جنوب إفريقيال بخفض التصنيف االئت��) Fitch Ratings( رايتينغ
. ك� (-BBB)وفيتش  (BBB)د بورز أنوستاندر  (Baa1) موديزطرف درجة واحدة من ب اتهاشهدت املكسيك أيًضا تخفيضا لتصنيف

 طرفمن  )B(موديز و  طرفمن  )B2( إىلليصل كوستاريكا من قبل الوكاالت الثالث بدرجة واحدة لالئت�� ا تصنيفالتم خفض 
تاندرد أند س درجة واحدة عىل التوايل من قبللتصنيفاته� ببن� وتركيا أيًضا تخفيضا  عرفت كل من ك�. فيتشو  ستاندرد أند بورز

 احدةو  شييل وماليزيا بدرجةالكولومبيا و  كل من تصنيفاتبخفض وكالة فيتش  قامت، ة أخرى. من جه(B2)موديزو (BBB) بورز
 ).BBB(+و  )A-( و )BBB-(نتقل عىل التوايل إىل تل

شهدت  لتياع�ن ك وش�ل افريقيابلدان منطقة الرشق األوسط بعض  التصنيفات االئت�نيةتخفيضات  إجراءاتك� همت سلسلة 
 أند ستاندرد طرف موديز ومن طرف من )Ba3درجة (إىل  لينتقل الوكاالت الثالث من طرفبدرجت�  االئت�� لتصنيفها اضيخفت

ك� . )AA-(بورزأند وستاندرد  )A1(موديز تي وكال من قبل خفض تصنيف الكويتتم . ك� )BB-(فيتش طرفمن و  )B(+بورز 
 .)B(+و  )B(عىل التوايل إىل لتنتقل درجة واحدة من قبل وكالة فيتش اته� بتصنيفل تراجعاتونس والبحرين  عرفت كل من

االئت�� بدرجة  هاتم خفض تصنيفالتي مثل نيج�يا  ةلتصنيفاتها االئت�نيعرفت بعض الدول اإلفريقية خفضا  ،ويف نفس السياق
وستاندرد أند ) CCCتصنيفها من قبل فيتش (ل اوال أيًضا خفضغشهدت أنك� . (B)وفيتش  (-B)بورز أند ستاندرد من قبل واحدة 

 ليصل إىلغانا  لكل مندرجة واحدة ب االئت�� تصنيفك� قامت ستاندرد أند بورز بخفض ال .(Caa1)وموديز  (+CCC)بورز 
)-B (وجمهورية الكونغو+)CCC( والكام�ون)-B( وبوتسوانا +)BBB( �لتصل تنزانيا كل من تصنيفات بخفض موديز  قامت. ك

 ).Caa1) ومايل (Ba3) وناميبيا (B2(إىل درجة 

ات التصنيف متثلت يف رفع عدة إجراءات من طرف وكاالت التصنيف االئت�� 2020 سنة تشهد فقدبالنسبة للدول األوروبية، أما 
لمملكة املتحدة لاالئت��  تصنيفبخفض الموديز وفيتش  قامت، هكذا. و تصنيفات البعض اآلخر الدول وخفض بعضاالئت�نية ل

إيطاليا  لكل من تصنيفات االئت�نيةبخفض الفيتش قامت . ك� )AA-(و  )Aa3إىل درجة ( عىل التوايللينتقل  بدرجة واحدة
فاق بآ  ةتصنيفاتها مدعوملبلدان أخرى تحسنًا  املقابل، شهدتيف و . )B+(و  )A(و )BBB-(إىل لتصل عىل التوايل وسلوفاكيا وأرمينيا 

 نيفهاتص رفعليتوانيا  تاالتحاد األورويب والبنك املركزي األورويب. وهكذا، شهد من طرف حاملمنو  الكب�االنتعاش االقتصادي والدعم 
 طرفمن  )Ba3(ليونان إىل لاالئت��  تصنيفال. ك� تم رفع (A) شوفيت (+A) من قبل ستاندر أند بورزواحدة  االئت�� بدرجة

وكرواتيا  )B3(وأوكرانيا  )A3( درجة إىلليصل  فيتش. ك� تم رفع التصنيف االئت�� لكل من سلوفينياطرف  ) منBB(وموديز 
)Ba1(  وبلغاريا)Baa1 (موديز. ك� استفادت أيضا التفيا من تحس� تصنيفها ليصل إىل  طرف) منA+.من قبل ستاندر أند بورز ( 

يف "درجة استث�ر"  )-BBBأكيد التصنيف االئت�� للمغرب (بت ،2020بريل أ يف أما بالنسبة للمغرب، فقد قامت ستاندرد أند بورز، 
الحفاظ عىل  " معمن "مستقرة" إىل "سالبة املغرب املستقبلية لتصنيففيتش النظرة  خفضتيف ح�،  مستقرة.مع نظرة مستقبلية 

 .)-BBB( هذا التصنيف يف

بورز بخفض النظرة املستقبلية أند قامت ستاندرد فقد  ،2020التي أجريت يف أكتوبر  وبالنسبة للمشاورات النصف سنوية الثانية
"مستقرة" إىل "سالبة" مع الحفاظ عىل هذا التصنيف يف "درجة استث�ر". يف ح�، خفضت فيتش  من (-BBB)لتصنيف املغرب 
 .الوطني عىل االقتصادوأثرها  معللة ذلك بتداعيات الجائحة )BB(+إىل ) BBB-(من لينتقل تصنيف املغرب 
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 2020متويل الخزينة خالل سنة 

 الل فرتة األزمة الصحيةخ العمومية متويل الخزينة وتدب� الدين والخزينة 

إىل أزمة صحية، واقتصادية واجت�عية عاملية. وقد تسبب حجم هذه األزمة يف صدمة عىل مستوى  19-أدى تفيش جائحة كوفيد
دول العامل، م� أدى عىل وجه الخصوص إىل انخفاض كب� يف لبالدنا، شأننا يف ذلك شأن معظم هوامش الترصف املاكرواقتصادية 

الدولة وبالتايل إىل تضاعف احتياجاتها التمويلية. ومع استمرار انتشار الوباء، كان متوقعا حدوث ضغط قوي عىل إيرادات 
احتياطيات بالدنا من العملة الصعبة ال سي� بسبب تراجع الصادرات واالستث�رات األجنبية املبارشة، باإلضافة إىل األرضار التي 

 ي توفر هاته العملة.لحقت ببعض القطاعات االقتصادية الت

ويف هذا السياق الغ� املسبوق، أصبحت سياسة التمويل وتدب� الدين، باعتبارها يف صميم السياسات االقتصادية العمومية، تحت 
 .ضغط شديد

ق الجديد اوهكذا فقد كان عىل الوزارة وباألخص عىل مدبري الدين مبديرية الخزينة واملالية الخارجية التأقلم الرسيع مع هذا السي
 والتعبئة بقوة من أجل:

 ؛جرض�ن استمرارية العمل، خاصة خالل فرتة الح -

 لدولة؛ل الحاجيات التمويليةتعبئة املوارد الالزمة لتغطية  -

  الدفع؛استحقاقات الدين يف الوقت املحدد وتجنب أي تأخ� يف ض�ن سداد  -

 الناجمة عن األزمة؛ وو  داخليةلسوق اليف ااملؤقتة وضع اإلجراءات الالزمة للتغلب عىل االختالالت  -

 السوق. هض�ن عودة رسيعة إىل األداء الطبيعي لهذ -

 جائحةال للتخفيف من تداعيات ةالخارجي تالتمويال  تعبئة استجابة رسيعة من قبل السلطات من خالل
 للدولة ةالخارجي يةعىل الوضع

املتعلق بتجاوز سقف التمويالت الخارجية، والذي �كن من  2.20.320فور اندالع األزمة الصحية، تم إصدار املرسوم بقانون رقم 
 .العمالت األجنبية للدولة ودعم ميزانيتها حتياطياتعبئة املزيد من التمويالت الخارجية بهدف تعزيز 

إىل تعديل اسرتاتيجيتها التمويلية من خالل إعادة التوازن  الخزينة 19-فيدكو دفعت خصوصية هذا السياق الجديد املرتبط بـوقد 
ئييس كمصدر ر تركز عىل املوارد الداخلية لعدة سنوات، كانت و  والخارجي، يف ح� أن هذه االسرتاتيجية، داخيلب� التمويل ال

 للتمويل.

ية ا يف ذلك القرض ضد املخاطر املرتبطة بالكوارث الطبيع، مبالسحب الرسيعةوهكذا متت تعبئة التمويالت الخارجية ذات إجراءات 
مليون دوالر أمرييك والقرض التلقايئ مع صندوق النقد العريب  270مببلغ  2019مع البنك الدويل منذ عام  نفاذه تفعيلالذي تم 

 .مليون دوالر أمرييك 125,6مببلغ  األداءاتلدعم ميزان 

تعبئة املوارد املتاحة للمغرب لدى صندوق النقد الدويل مبوجب خط الوقاية والسيولة وعىل نفس املنوال، نجحت السلطات يف 
)LPL دوالر أمرييك. ويجدر التذك� بأن هذه املوارد قد تم وضعها رهن إشارة بنك املغرب الستخدامها  اتمليار  3يقارب ) والبالغة ما

 .وليس لتمويل عجز امليزانية األداءاتحرصيًا يف دعم ميزان 

مليار  63) إىل ما يقارب LPLبشكل عام، تم الرفع من املبلغ اإلج�يل للتمويالت الخارجية املعبأة (باستثناء خط الوقاية والسيولة و 
 .مليار درهم 31 يف 2020، مقابل سقف أويل تم تحديده عىل مستوى قانون املالية لعام 2020درهم سنة 
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 الخزينة سنداتاء دينامية جديدة يف سوق إرس ألجل التكيف الرسيع مع السياق الجديد

يف ظهور تحديات جديدة متعلقة بالتمويل الداخيل للخزينة إذ أثر اندالع األزمة عىل أداء  2020تسبب تفيش الجائحة يف مارس 
السوق الداخلية لسندات الخزينة، حيث تراجع نشاط املستثمرين بسبب عدم وضوح الرؤية يف ظروف اتسمت بظهور شكوك 

 تعددة حول تداعيات هذه األزمة.م

وذلك ألن اإلرادات املهمة التي تم تحصيلها، اعتباًرا من  ،ومع ذلك، مل يكن لهذا الوضع انعكاسات سلبية عىل متويل الخزينة
ىل ارتفاع مهم يف فائض خزينة إأدت  ، فقد"19-الصندوق الخاص بتدب� جائحة ف�وس كورونا "كوفيدمنتصف شهر مارس لصالح 

الدولة وبالتايل إىل غياب مؤقت لالحتياجات التمويلية للدولة. ويف هذا السياق، عملت مديرية الخزينة واملالية الخارجية عىل 
روف ظ تعزيز التواصل والتشاور مع املتدخل� الرئيسي� يف السوق الداخلية لط�نة املستثمرين وتهيئة الرشوط لعودة رسيعة إىل

بشكل خاص يف تشكيل أسعار الفائدة وأهميتها ، و عمل عادية بسوق سندات الخزينة، وذلك بالنظر للدور الذي تلعبه هذه السوق
 بالنسبة للمستثمرين املؤسساتي�.

دعم ل التداب� املتخذة من قبل مديرية الخزينة واملالية الخارجية مختلف وبعد اضطراب قص� يف سوق سندات الخزينة، مكنت
املتدخل� يف السوق مع األخذ بع� االعتبار ملتطلباتهم، من انتعاش يف طلب املستثمرين ابتداء من شهر ماي حيث متركزت طلباتهم، 

تعلقة نب التوقعات املذات اآلجال القص�ة. واعتبارا من شهر يونيو، أدى تجدد ثقة املستثمرين إىل جا األذونيف البداية، عىل 
 .سعر الفائدة الرئييس لبنك املغرب من عودة الطلب عىل سندات الخزينة ذات اآلجال املتوسطة والطويلة يف بتخفيض ثان

 موميةنة العيلخزأمثل ل تدب�من أجل مواجهة تحديات جديدة 

نتيجة  مخالل هذه الفرتة، واجهت الوزارة أيضا تحديا آخر والذي متثل يف ض�ن تدب� نشيط لفائض الخزينة العمومية املرتاك
يف انتظار انفاقها لألغراض التي أحدث من  "19-الصندوق الخاص بتدب� جائحة ف�وس كورونا "كوفيدتحصيل اإليرادات لصالح 

أجلها هذا الصندوق. ومن ناحية أخرى، عمل بنك املغرب عىل ضخ السيولة الالزمة لسد عجز السيولة لدى البنوك واالستمرار يف 
يرتك مجاال كب�ا ملديرية الخزينة واملالية الخارجية من أجل إعادة ضخ فائض الخزينة العمومية يف النظام متويل االقتصاد م� مل 

 .البنيك

عىل وجه و وق السيف  مع املتدخل�و  جهة،من  ،بنك املغرب مع التشاورو التغلب عىل الوضع برسعة بعد تعزيز التنسيق  وقد تم
 .أخرى جهةمن  ،كو نلباالخصوص 

 ا ييل:م تعتمد عىلمبادئ الحيطة والحذر و  تقوم عىل لتوظيف فائض الخزينة العمومية اسرتاتيجية جديدة تبنيك� تم 

الصندوق باملتعلقة تلك الرفع من مبلغ الهامش االحتياطي اليومي للتمكن من مواجهة أي نفقات غ� متوقعة، ال سي�  -
 ؛"19-الخاص بتدب� جائحة ف�وس كورونا "كوفيد

 و ؛املغربالتدخالت األسبوعية لبنك  دمع مدالعمومية الخزينة فائض توظيف عمليات  دمدمالءمة  -

 .الذي يتجاوز مبلغ الهامش االحتياطيع قتو امل الحساب الجاري للخزينةرصيد ل ذرلحتدب� اال -

غية ض�ن استمرارية ببشكل استباقي  املتخذة االستثنائيةالتداب� وكذا  الخزينةفائض و الدين تدب� بفضل هذه اإلدارة الدقيقة ل
، م� مكنها من الوفاء بجميع 2020متكنت الخزينة من متويل جميع احتياجات الدولة لسنة  ،النشاط واألداء الطبيعي لألسواق

 الرغم جيدة عىل برشوط جدوذلك  19-كوفيدعن أزمة  الناجمةالتزاماتها املالية، سواء كانت داخلية أو خارجية، مبا يف ذلك تلك 
 .للتمويالت اإلج�يل الحجممن الزيادة يف 

 التمويل الداخيل للخزينة 

 2020 خالل سنة ةالسوق النقديأوضاع 

 حاجيات البنوك من السيولةزيادة ملموسة يف  إذ تم تسجيل ،2020خالل سنة  أثر اندالع األزمة الصحية سلبا عىل السيولة البنكية
 أقصاها املتمثل ، وقد بلغت2019 سنة مليار درهم يف 76,5املتوسط األسبوعي مقابل مليار درهم يف  90,2 إىلوصلت 

  .2020 غشتمليار درهم نهاية شهر  112يف  
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 – همادر ال �يمبال  - 2020و 2018تطور السيولة البنكية ما ب� : 2 رقم بيا� رسم

 
املصدر: بنك املغرب          

 حريروذلك من خالل تالتيس�ية تداب� ال باتخاذ مجموعة منأثر األزمة، قام بنك املغرب من تقليص الوملواجهة هذه الظرفية و 
التي بلغت  ةوالزيادة من تدخالته يف السوق النقديالرئييس مرت�  ةفائدالوخفض سعر بشكل كامل  لزاميحساب االحتياطي اإل

 ليار درهم).م 124,5قياسيا شهر غشت ( مستوا

مليار درهم يف املتوسط اليومي، وذلك عرب عمليات  7,0عىل ضخ ما يناهز  ،من جهتها، الخارجية واملاليةوقد عملت مديرية الخزينة 
 .2020 سنة توظيف فائض الحساب الجاري للخزينة املنجزة خالل

الفائدة املرجعي ليوم واحد يف سوق االستحفاظ ، فقد عرف متوسط سعر ةأما في� يخص أسعار الفائدة يف السوق النقدي
و عىل التوايل  %1,74و 1,79% ليبلغا 2019سنة رنة بامقنقطة أساس  53نقطة أساس و 49ر اقدانخفاضا مب »  « MONIAومؤرش

نقطة  50 ـب 2020 يونيو يف شهر نقطة أساس ثم 25يف شهري مارس بقدر الرئييس  تهسعر فائدلخفض بنك املغرب لنتيجة ذلك 
 .أساس

  2020خالل سنة  األوليةسوق الرشوط متويل الخزينة يف 

غ� مسبوقة من حيث طابعها الشمويل وكذا أدت إىل أزمة  التي 19-ظهور جائحة كوفيدبسنة استثنائية متيزت  2020 سنة شكلت
 الية. املقتصادية و اال جت�عية و اال صحية و ال اآثاره

يف العديد  الكيل أو الجزيئ للنشاط التوقفنتيجة  الرضيبيةوقد أدى التباطؤ االقتصادي الناتج عن هذه األزمة إىل انخفاض املوارد 
رتفاع ا، أدت اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من تأث� هذه األزمة عىل االقتصاد الوطني إىل يف املقابلو من القطاعات. 

 ويلية للدولة.حاجيات التميف العجز امليزانية وبالتايل ارتفاع  يف تدهورهذه العوامل  اقرتانوهكذا فقد نتج عن النفقات العمومية. 

 مبا ييل: يف السوق الداخلية متيزت رشوط متويل الخزينة ، فقدويف هذه الظرفية

القيود و  لصحيا سي� يف سياق الحجر النمو االستثنايئ الذي شهده التداول النقدي، الإثر تفاقم عجز السيولة البنكية عىل  .1
الصندوق  لفائدةالنقدية  واملساه�ت ألرس يف إطار عملية "تضامن"صالح اوالتحويالت النقدية ل املفروضة عىل التنقالت

 املتوسط األسبوعي مليار درهم يف 90,2البنكية . وهكذا، بلغ عجز السيولة "19-الخاص بتدب� جائحة ف�وس كورونا "كوفيد
 ؛مبتم السنة املاضيةمليار درهم  76,5مقابل  2020 سنة يف نهاية

، %1,5 إىل ليصل نقطة أساس، 75رب خفض سعر فائدته الرئييس مرت� مبا مجموعه علبنك املغرب  ةالسياسة النقدي تيس� .2
 وهو أد� مستوى له عىل اإلطالق؛ و

االستث�ر يف سندات الخزينة من طرف املستثمرين الذين متيزت ترصفاتهم باإلنتظارية والرتكيز عىل  اتسرتاتيجياتحول  .3
 خاصة يف بداية األزمة.املدى القص� 
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 طلب املستثمرين
حجم ب السنة املاضيةمقارنة مع  2020سنة  %6,6ويف هذا اإلطار، عرف طلب املستثمرين عىل سندات الخزينة انخفاضا بنسبة 

 .2019مليار درهم سنة  407,0مقابل  2020مليار درهم سنة  380,1 بلغ إج�يل

 ويرجع هذا االنخفاض إىل عامل� أساسي� ه�:

دم الوضوح إثر اندالع األزمة الصحية، م� دفع املستثمرين إىل خفض اتسم بعمناخ يف ظل  انعدام الرؤية عند املستثمرين .1

 و ؛ذات اآلجال القص�ة األذوننحو  توجيههمع طلبهم عىل سندات الخزينة 

املرتاكم  لخزينةانظرا لفائض  ك وسطاء قيم الخزينةو البنبالتشاور مع  مارس وأبريل حصص مزادات خالل شهري أربعإلغاء  .2

املستثمرين عىل  طلبانخفاض وكذا نتيجة  "19-الصندوق الخاص بتدب� جائحة ف�وس كورونا "كوفيدنتيجة إنشاء 

حجم طلب  ذا بلغكبشأن تطور الوباء وعواقبه املحتملة. وه اتسم مبستوى مرتفع من الشكوكسندات الخزينة يف سياق 

مقارنة  %53,3 قدرهمليار درهم، أي بانخفاض  97,8املستثمرين عىل سندات الخزينة خالل األربع األشهر األوىل من السنة 

 .2019من سنة  الفرتةبنفس 

 – همادر ال �يال مب - 2020و  2015التطور السنوي لحجم طلب املستثمرين ب� : 3 رقم بيا� رسم

 
 املطلوب من الحجم اإلج�يل %59,7ذات آجال سنت� وأقل بنسبة  األذونوحسب اآلجال، متركز طلب املستثمرين عىل 

عىل  %61و %39مليار درهم) مقابل  153,3( %40,3بنسبة  سنوات ف� فوق 5السندات ذات آجال عىل و  )مليار درهم 226,8(
 التوايل مقارنة بالسنة املاضية.

  2020و 2019 حسب اآلجال ب� سنتي املستثمرين طلب حجم تطور: 4 رقم بيا� رسم

 
  

360,0336,3293,2
212,5158,0

226,8

197,9195,5
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174,3249,0153,3

557,9531,8
475,0

386,8407,0380,1

201520162017201820192020

أقل أو يساوي سنت� خمس سنوات و أكرث

%14
%33

%45

%41

%41%19

20192020

)أسبوعا52أقل أو يساوي (األجل القص�  )سنوات5من سنت� إىل (األجل املتوسط  )أكرث من عرش سنوات(األجل الطويل 

مليار درهم380,1 مليار درهم407,0
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 األزمة من سياق رغم عىل ال.... بين� سجلت أسعار الفائدة املطلوبة من طرف املستثمرين انخفاضا 

ويرجع هذا  ،نقطة أساس يف املتوسط 37عرفت أسعار الفائدة املطلوبة من طرف املستثمرين انخفاضا بلغ  ،2020خالل سنة 
بة لبنك املغرب. وحسب اآلجال، انخفضت أسعار الفائدة املطلوبة بالنس الرئييسالتطور إىل االنخفاض� املتتالي� لسعر الفائدة 

نقطة أساس يف  26 ـب سنوات ف� فوق 5نقطة أساس يف املتوسط، والسندات ذات آجال  53 ـذات آجال سنت� وأقل ب ذونلأل 
 املتوسط. 

  ثالث مراحل متميزة: 2020 سنةويربز تحليل تطور أسعار الفائدة املطلوبة خالل 

حيث سجلت فيها أسعار الفائدة املطلوبة انخفاضا  2020طوال األشهر الخمس األوىل من سنة امتدت  األوىل املرحلة -
نقط أساس يف  8ج�يل بلغ إ نقط أساس يف املتوسط الشهري. وقد عرفت أسعار الفائدة املطلوبة انخفاض  3معتدال بلغ 

ىل أن هذا املستوى إ. وتجدر اإلشارة 2019مقارنة باملستويات املسجلة نهاية شهر دجنرب  2020املتوسط نهاية شهر ماي 
الضعيف لالنخفاض يرجع أساسا إىل أن املستثمرين كانوا قد أدرجوا مسبقا يف تقديراتهم ألسعار الفائدة املقرتحة من 

 ؛2019سعر الفائدة الرئييس لبنك املغرب وذلك منذ متم سنة خفض  طرفهم احت�ل

نقطة أساس يف  50وافقت شهري يونيو ويوليوز وسجلت فيها أسعار الفائدة املطلوبة انخفاضا مه� بلغ  الثانية املرحلة -
ئدة الرئييس لبنك وذلك نتيجة االنخفاض الثا� لسعر الفا 2019املتوسط مقارنة مع املستويات املسجلة نهاية شهر دجنرب 

 ؛ و2020يونيو  16نقطة أساس بتاريخ  50 ـاملغرب ب

امتدت من شهر غشت إىل نهاية السنة واتسمت بتصحيح تصاعدي طفيف ألسعار الفائدة املطلوبة نتيجة  الثالثة املرحلة -
لربع ء خالل الجوء الخزينة املكثف للسوق الداخلية خصوصا خالل شهري غشت وشتنرب ليتم التخفيف من هذا اللجو 

 .األخ� من السنة بسبب ترسيع وت�ة تعبئة التمويالت الخارجية يف السوق املالية الدولية

 2020و 2019ئدة املطلوبة ما ب� سنتي اتطور أسعار الف: 5رسم بيا� رقم 

  

 املتبعة من طرف الخزينة ةيف السوق الداخلي سياسة التمويل
 . زمةظرفية الجديدة الناتجة عن األ لل عتباراال بع�  تعىل مستوى السوق الداخلية تعديالت أخذعرفت سياسة متويل الخزينة 

  التالية:ترتكز عىل النقط متويل اسرتاتيجية  2020خالل سنة  نهجت الخزينة وهكذا فقد

  ؛بالنسبة لجميع اآلجالعىل حضور منتظم يف سوق املزادات ، كل ما أمكن ذلك، ظالحفا -

فضل بعا أل ت التي فرضتها األزمة الصحية، وذلك القيودو يف السوق للتكيف مع التحديات  املتدخل�تعزيز التواصل مع  -

 ؛امل�رسات الدولية يف هذا املجال

ثمرين االستجابة لطلب املستو  خطر إعادة التمويلمن تقليص السندات الخزينة من أجل  اللجوء املنتظم لعمليات تبادل -

 دى البنكل إعادة التمويل التوفر عىل سندات الخزينة الستع�لها يف إطار عمليات متكينهم منمن أجل  البنوكخصوصا 

 ؛املركزي

%2,19%2,23%2,30%2,33%2,42
%2,73

%3,02
%3,47

%4,09

%1,54%1,70%1,72%1,96
%2,28

%2,67
%2,99%3,10

%3,48
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لحساب ا تقليص فائضأجل  القيام بعمليات إعادة رشاء سندات الخزينة، بشكل ظريف وحسب تطور الخزينة العمومية، من -

 ؛ والجاري للخزينة وتخفيف الضغط عىل أسعار الفائدة

عزيز مع تهذا الحساب  ملوجودات تدب� أمثلاللجوء اليومي لعمليات توظيف فائض الحساب الجاري للخزينة من أجل  -
التنسيق مع البنك املركزي وتبادل املعلومات مع البنوك وسطاء قيم الخزينة يف ظل تدهور السيولة البنكية واالسرتاتيجية 

 زمة الصحية.ة عن األ مالظرفية الجديدة الناج للتأقلم معاملتبعة من طرف بنك املغرب  يس�يةالت

 2020إصدارات الخزينة سنة 

 الخزينة...حجم إصدارات  ارتفاع

مليار درهم السنة املاضية، أي  104,4مليار درهم مقابل  152,7حوايل  2020بلغ الحجم اإلج�يل إلصدارات الخزينة يف متم سنة 
، وب� اإلصدارات %85,5مليار درهم أو 130,6مببلغ  لتمويل حاجيات الخزينةوزع هذا الحجم ب� اإلصدارات ي. و%46,2بارتفاع بلغ 
 . %14,5مليار درهم أو 22,1يات تبادل سندات الخزينة مببلغ يف إطار عمل

شهدت إصدارات الخزينة  ،"19-كوفيد" ف�وس كورونا وعىل إثر تعبئة موارد مالية مهمة يف إطار الصندوق الخاص بتدب� جائحة
مليار  40,2، حيث بلغت 2019 مقارنة بالفرتة نفسها من سنة %20,2انخفاًضا بنسبة  2020خالل األشهر األربعة األوىل من سنة 

�ة إصدارات الخزينة ت. وخالل األشهر الث�نية األخ�ة من السنة، ارتفعت و 2019متم شهر أبريل  مليار درهم 50,4درهم مقابل 
 لتمويل ةلسوق الداخليلف ثجوء املكللاوذلك بسبب  2019 سنة مليار درهم يف 6,7مليار درهم مقابل  14مبتوسط شهري بلغ 

ع األخ� من خاصة خالل الرب تعبئة التمويالت الخارجية التخفيف منه من خالل ترسيع وت�ة والذي تماملرتفعة لخزينة احاجيات 
 .2020سنة 

من  %42سنوات ف� فوق  5ومن حيث هيكلة اإلصدارات وعىل غرار توزيع طلب املستثمرين، شكلت السندات ذات اآلجال 
 عىل بالخصوص املرتكزةطلب السوق  ةهيكل عاكسة )%76( 2019تلك املسجلة سنة  عن كث�ا تقلبة بنس ،الجحم اإلج�يل املصدر

  .قص�ةالجال اآل 

سنوات  5من إج�يل الحجم املصدر، متبوعة بالسندات ذات أمد  %27,1الخزينة ذات أمد سنت�  أذونحسب املدد، استقطبت 
)، %7,1سنة ( 15)، والسندات ذات أمد %8,1( اأسبوع 26ذات أمد  واألذون)، %17,3( اأسبوع 52ذات أمد  واألذون)، %21,8(

)، والسندات ذات %4,1سنة ( 20)، والسندات ذات أمد %5,6( اأسبوع 13ذات أمد  واألذون)، %6,2سنة ( 30والسندات ذات أمد 
 ).%2,7سنوات ( 10أمد 

 همادر ال ي�مبال  - 2020 سنة الخزينة حسب األمدإلصدارات التوزيع الربع سنوي : 1جدول رقم 

  الربع األول  الربع الثا�  الربع الثالث  الربع الرابع  املجموع % الحصة 

اأسبوع 13 200,0 1730,5 949,6 3 2612 492,1 8 %5,6  

اأسبوع 26 - 910,5 292 6 202 5 404,5 12 %8,1  

اأسبوع 52 428,2 4 262,5 6 447,2 4 251,4 11 389,3 26 %17,3  

سنت�  473,8 8 545,1 16 6048 269 10 335,9 41 %27,1  

سنوات 5 278,3 548,8 21 703,7 5 802,4 5 333,2 33 %21,8  

سنوات 10 492,0 1 57,7 813,3 780 1 143,0 4 %2,7  

سنوات 15 797,5 9 796,9 0 251,6 846,0 10 %7,1  

سنة 20 318,1 5 706,9 100 60 185,0 6 %4,1  

سنة 30 662,1 5 1560 295,8 2 0 517,9 9 %6,2  

 املجموع 650,0 35 118,9 50 649,6 29 228,4 37 646,9 152 %100,0
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 أسعار الفائدة املقبولة من طرف الخزينةنخفاض موازاة مع ا...

ثالث  هريظعىل غرار أسعار الفائدة املطلوبة من طرف املستثمرين، عرفت أسعار الفائدة املقبولة من طرف الخزينة انخفاضا 
 : مختلفةمراحل 

األشهر الخمسة األوىل من السنة حيث سجلت خاللها أسعار فائدة سندات الخزينة انخفاًضا  مع زامنتت املرحلة األوىل -
 أساس يف املتوسط الشهري. ت�نقط قاربمعتدًال 

 مبقدار اضافائدة املقبولة من قبل الخزينة انخفالأسعار  حيث عرفت شهري يونيو ويوليوز وافقت املرحلة الثانية -
خفض بنك املغرب  نتيجة، وذلك 2019نقطة أساس يف املتوسط مقارنة مبستوى أسعار الفائدة املسجلة نهاية دجنرب  53,1

 شهر يونيو.خالل  مرة الثانية عىل التوايلالرئييس لل تهفائدسعر ل

نقطة  14,8لغ بيف أسعار فائدة سندات الخزينة  بارتفاعشت حتى نهاية السنة ومتيزت شهر غامتدت من  املرحلة الثالثة -
 أساس يف املتوسط مقارنة بنهاية شهر يوليوز.

نقطة أساس يف املتوسط مقارنة مع  39,9مبقدار  2020وبالتايل، انخفضت أسعار الفائدة املقبولة من طرف الخزينة يف متم سنة 
 وصل إىلهاما الخزينة ذات آجال سنت� وأقل انخفاضا  أذونعىل أسعار الفائدة  سجلت. وحسب اآلجال، 2019نهاية سنة 

يف ح�  ،لرئييسا ةفائدالسعر فض البنك املركزي املتعلقة بخ تتأثر أكرث بقرارات اآلجال إذ أن هذه نقطة أساس يف املتوسط 54,7 
 حيث أن انتقال نقطة أساس يف املتوسط 28,1سنوات ف� فوق  5آجال سندات الخزينة ذات  عىل فائدةالأسعار  مل يتعد انخفاض

 ل.اآلجابالنسبة لهذه  تم عىل مدى أطوليالسياسات النقدية للبنك املركزي  قرارات

 2020و 2019 تيتطور أسعار الفائدة املطلوبة ما ب� سن: 6 رقم بيا� رسم

 

 ذات أمد ذون)، متبوعة باأل نقطة أساس -63,6أقوى انخفاضا ( اأسبوع 13ذات أمد  ذونأل سجلت أسعار الفائدة لحسب املدد، 
 اأسبوع 52 ذات أمد األذون)، وبنقطة أساس -57,2سنة ( 30)، وبالسندات ذات أمد أساسنقطة  -58,0( اأسبوع 26

)، نقطة أساس -28,3سنة ( 20السندات ذات أمد ب)، و نقطة أساس -41,6( أمد سنت�ذات  األذونب)، و نقطة أساس -55,8(
)، وبالسندات ذات أمد نقطة أساس -16,1سنوات ( 5)، وبالسندات ذات أمد نقطة أساس -27,6سنة ( 15وبالسندات ذات أمد 

 .)نقطة أساس -11,3سنوات ( 10
  

%2,15%2,23%2,25%2,29%2,41
%2,74

%3,02
%3,34

%4,05

%1,51%1,65%1,70%1,88
%2,25

%2,62%2,75
%3,06

%3,47
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 -الشهر حسب املقبولة االسعار خرآ  - تطور أسعار الفائدة املرجحة للسندات املصدرة عرب االكتتاب: 2جدول رقم 

 تغ�
 )نقطة أساس(

دجنرب 
20 

 يناير فرباير مارس أبريل ماي يونيو يوليوز غشت شتنرب أكتوبر نونرب
 دجنرب
19 

 

 اأسبوع 13 %2,15  %2,20  %2,15 %2,05 %1,44 %1,47 %1,57 %1,47 %1,47 %1,51  63,6-

 اأسبوع 26 %2,23     %2,16 %1,98 %1,55 %1,62 %1,59 %1,55 %1,75 %1,65 58,0-

 اأسبوع 52 %2,25 %2,33 %2,33 %2,35 %2,25 %2,17 %1,59   %1,65 %1,64 %1,86 %1,70 55,8-

 سنت�  %2,29 %2,38 %2,41 %2,41 %2,35 %2,29 %1,77 %1,79 %1,85 %1,86 %1,84 %2,09 %1,88 41,6-

 سنوات 5 %2,41   %2,50  %2,48 %1,98  %2,10 %2,10 %2,10 %2,18 %2,25 16,1-

 سنوات 10 %2,74 %2,66 %2,64    %2,40 2,39%    %2,62  11,3-

 سنة 15 %3,02 %2,94 %2,94 %2,94   %2,60     %2,85 %2,75 27,6-

 سنة 20 %3,34 %3,30 %3,17 %3,19  %3,20 %2,87 %2,86    %3,06  28,3-

 سنة 30 %4,05 %3,92 %3,81 %3,80   %3,50 %3,47      57,2-

 التمويل الخارجي للخزينة 

 السحوبات عىل القروض الخارجية

وذلك  جد كب�ا للبالد الخارجية عىل املوجوداتضغط مهم ل ةاألخ�  هث هذاحدإ  احت�ل كان ،19-كوفيد جائحةتفيش عند بداية 
 لصادراتواة السياحة واالستث�رات األجنبية املبارش كرة للعملة الصعبة دالقطاعات املعىل األنشطة و  املنتظر السلبي التأث�جرَّاء من 

 جات املصنعة.و من املنت

 ،الحكومة امتق، اجاتها التمويليةتيحايف ارتفاع مهم  نجم عنهوالذي الدولة  داخيلمل املهمباالنخفاض ملتسم ا الوضعظل هذا يف و 
املدرج يف إطار قانون  الخارجيةاملتعلق بتجاوز سقف التمويالت  2.20.320 رقم قانونباملرسوم  ة، بإصداراستباقي وفق مقاربة
من وت�ة لجوئها  الرفعمن نة يخزمتكنت البفضل هذا اإلجراء، و مليار درهم.  31 يف يف البداية امحدد الذي كانو  ،2020املالية لعام 

سوق وال ةالرسمي الجهات املانحة لدى اتبوسحالتعزيز مع  التمويلتنويع مصادر  مكن من إىل التمويالت الخارجية عىل نحو
 املالية الدولية.

مليار درهم  63,0مليار درهم لتصل إىل ما يقارب  37,5قدره  ارتفاعاللخزينة  الخارجية القروض عىل السحوبات تسجل وبذلك
 .2019مليار درهم نهاية سنة  25,5مقابل  2020مبتم سنة 

 37,5، أي من مجموع السحوبات %59,5السوق املالية الدولية لوحدها حصة قدرها  من املعبأة الخزينة سحوباتبلغت قد و 
متيزت بإصدارين  2020. وتجدر اإلشارة إىل أن سنة 2019مليار درهم مقارنة مع سنة  26,9ارتفاعا قدره  بذلك مليار درهم مسجلة

 مليار درهم) 26,7( دوالر اتمليار  3 والثا� بقيمةيف شتنرب  مليار درهم) 10,8مليار أورو (األول بقيمة  ،يف السوق املالية الدولية
 يف دجنرب.

 درهم مليار 20,8 أي ،لسحوباتا إج�يل من %32,9، فقد بلغت األطراف متعددي املقرض� لدى أةاملعب السحوباتأما في� يخص 
 السحوبات عبئت أساسا لدى البنك الدويل لإلنشاء والتعم� هذه .املاضية سنةال مع مقارنةمليار درهم  6,5 اقدره بزيادة

 مليار درهم). 3,5للتنمية ( والبنك اإلفريقي مليار درهم) 3,9، صندوق النقد العريب (مليار درهم) 10,6(

من مجموع  %7,6أي بحصة  ،درهم مليار 4,7 مجموعه مافقد سجلت  الثنائي�، الدائن� لدى املعبأة وبخصوص السحوبات
دول االتحاد  لدىأساسا السحوبات  هذه عبئت وقد. 2019 سنةمليار درهم مقارنة مع  4,0 قدرهالسحوبات، مسجلة بذلك ارتفاعا 

  .األورويب
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 نوع املقرض� حسب السحوبات عىل االقرتاض الخارجي: 7 رقم بيا� رسم

 

 استخدامات القروض الخارجية

 مليار درهم، منها: 13,1بلغت السحوبات املخصصة لدعم اإلصالحات مبلغا يناهز 

 املايل وتنمية االقتصاد الرقمي؛اإلدماج  درهم لدعم اتمليار  5 -

 القطاع املايل؛ مليار درهم لدعم  1,5 -

 لتحس� أداء الج�عات؛ ومليار درهم  -

 مليار درهم لتحس� الح�ية االجت�عية. 0,6 -

 .19-مليار درهم للتخفيف من آثار جائحة كوفيد 10,1ومتت تعبئة مبلغ قدره 

 مليار درهم، تتوزع أساسا كالتايل: 2,3، فقد بلغت حوايل العامة امليزانية يف املدرجة ملشاريعاوبخصوص املوارد املعبأة لتمويل 

 ؛ مليار درهم موجهة لقطاعي املاء والسدود 1,7 -

 للتشغيل؛ ومليار درهم مخصصة  0,3 -

 مليار درهم موجهة للتنمية القروية. 0,3 -

 ة الجديدةالخارجي تااللتزاما

عدة اتفاقيات قروض بقيمة إج�لية  ،2020سنة  خالل ،وقع املغرب، يف السوق املالية الدولية للسندات إصداري الخزينة إضافة إىل
، شاء والتعم�لإلن األورويبالبنك  ،فريقي للتنميةالبنك اإل  ،البنك الدويل لإلنشاء والتعم�مليار درهم مع كل من  41,4تناهز حوايل 

 .واليابان، أملانيا فرنساصندوق النقد العريب، البنك األورويب لالستث�ر، 

 عدة قطاعات من بينها القطاع املايل والقطاعات االجت�عية. هذه القروض لتمويلوجهت و 

 األورو إصدار 

قيمة ب طرينش منورو أ ليار نجح املغرب يف العودة إىل السوق املالية الدولية من خالل إصدار سندات بقيمة م ،2020 شتنرب 24يف 
 5 ذو أجلوالشطر الثا�  %2 لغب فائدة سعربسنوات  10 لشطر األول ذو أجلحيث تم إصدار اورو لكل منه�. أ مليون  500

ما حصل عليه املغرب يف السوق  د�أ ) %1,375(الفائدة سعر يعد هذا املستوى ل. و%1,375 لغب فائدة سعرب ونصف سنوات
  املالية الدولية.

الدائنون متعددو 
األطراف

32,9%

الدائنون ثنائيو 
األطراف

7,6%

السوق املالية 
الدولية

59,5%
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 تجاوب املستثمرين مع اإلصدار

. حيث الدولي�املستثمرين  نلدمن  إقباال اإلصدار اهذ فقد عرف ،19-كوفيد تداعيات جائحةاملرتبطة بوعىل الرغم من املخاوف 
يف هذه  يشهد هذا النجاحواالستث�رية األوروبية واألمريكية.  لصناديقمن طرف ا وروأ مليار  2,5دفرت طلبات االكتتاب  تجاوز

 الدولي�.عىل جودة االئت�ن املغريب والثقة التي يحظى بها املغرب لدى املستثمرين  الظروف االستثنائية

بة أصبح انتقائيًا للغاية بالنس ياألورو الذ يف سوقمن إصدار سندات  واملكسيك،كوريا الجنوبية  جانب إىل ،متكن املغربقد و 
ي� ذوي تااملستثمرين املؤسس نلدمن  إقباالصدار . ك� لقي هذا اإل جائحة كورونا تداعياتيف ظل اصة خ للبلدان غ� األوروبية

). ومتيز أيضا بتوزيع جغرايف واسع النطاق ب� املستثمرين يف …األصول ورشكات التأم� وصناديق التقاعد مدبروالجودة العالية (
  والرشق األوسط.األمريكية  أوروبا واململكة املتحدة والواليات املتحدة

 اإلصدارتوقيت 

للمستثمرين  �مه مرجعا، والذي يعد 2031ن مستوى هامش املخاطر لسندات إ قد تم اختيار توقيت مناسب لإلصدار حيث ل
بعد اإلعالن عن  لهنقطة أساس يف يوم اإلصدار. وهو مستوى قريب من أد� قيمة  200 كان يف حدودلتسع� اإلصدار الجديد، 

 نقطة أساس خالل شهري مارس وماي. 300بلغ  بعد أن، 19-ظهور جائحة كوفيد

 اإلصدارأهداف 

توف� م� سمح ب، %1,8سعر فائدة يف حدود توسط مبجديد  قرضب %4,5قرض بسعر فائدة  لقد مكنت هاته العملية من تعويض
 .السنة كفوائد يفمليون درهم  300 يعادلما 

الذي  دويلاالقرتاض السداد إذ تم  ةمريح ياتمستويف الحفاظ عىل احتياطيات النقد األجنبي عىل أيًضا  العملية هاتهوقد ساعدت 
 األجنبي.السحب من احتياطيات النقد  دون اللجوء إىل 2010عام  صداره يفتم إ 

وضع مرجع جديد ملعدل العائد لسندات املغرب يف السوق املالية الدولية  من اإلصدارا ، مكن هذالذكر سالفةإضافة إىل األهداف 
 الخاص يف القطاع العام أو سواء املحلي�والذي سيكون مبثابة مرجع بالنسبة لباقي املصدرين 

 

 الدوالر إصدار 

ورو يف شتنرب، ونظرا لتحسن ظروف التمويل عىل مستوى السوق املايل الدويل قبيل إغالق األسواق مبناسبة أعياد بعد إصدار األ 
مليارات  3بالدوالر. وقد ساعدت سيولة وعمق سوق الدوالر عىل تعبئة  وهذه املرة ثا�نهاية السنة، قام املغرب بطرح إصدار 

 ئح:مقسمة عىل ثالث رشا 2020دجنرب  8يف دوالر 

املصدر  اململكة املغربية  2020شتنرب 

BBB-) (ستاندرد اند بورز / BBB-(فيتش رايتينغ)  التصنيف 

  

144A/ RegS الصيغة 
 الرشائح  ونصف سنوات5  سنوات10

2030 شتنرب 30 2026 مارس 30   األجل 

  املبلغ  مليون أورو500  مليون أورو500
 اململكة املغربية سعر الفائدة %1,375 %2,000

2,176 / %MS+240 نقطة أساس 1,495 / %MS+190 نقطة أساس  سعر العائد/هامش املخاطر

2020 شتنرب 30 % 1,375 مليون أورو، 500 تاريخ التسوية 
2026 EUR 100k x 1k القيمة اإلسمية 

% 2,000 مليون أورو، 500 القانون االنجليزي
بورصة لندن/ بورصة لوكسمبورغ 2030  اإلدراج 
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نقطة أساس وسعر فائدة بنسبة  175بلغ  وهامش مخاطر مليون دوالر 750سنوات مببلغ  7أجل  وذ لاألو  الشطر •
2,375%. 

 . %3 وسعر فائدةنقطة أساس  200 بلغ وهامش مخاطر مليار دوالر 1عاما مببلغ  12أجل  وذالثا�  الشطر •

 .%4 وسعر فائدةنقطة أساس  261بلغ  وهامش مخاطر مليار دوالر 1,25عاما مببلغ  30أجل  والثالث ذ طرالش •
 تجاوب املستثمرين مع اإلصدار

 إذ تجاوز. الدولي� املستثمرين لدى كب�ا نجاحا سنوات 7 دام غياب بعد الدوالر إىل املغرب عودة ميز الذي صدارهذا اإل  حققو 
  مرات. 4 من أكرث اإلصدار اكتتاب وتم دوالر مليار 13,5 الطلبات دفرت

 وصناديق أم�الت ورشكات األصولمدبرو ( العالية الجودة ذوي ي�اتاملؤسس لدن املستثمرين متميزا من إقباال صدارهذا اإل  لقي وقد
 وآسيا أوروباو ملتحدة ا واململكة األمريكية املتحدة الواليات يف املستثمرين ب� واسع النطاق جغرايف ومتيز أيضا بتوزيع .)التقاعد...

 .األوسط والرشق

 اإلصدارتوقيت 

كان مقررا يف البداية يف شهر ماي تم تأجيله عدة مرات بسبب تدهور ظروف التمويل يف  اإلصدار الذيتجدر اإلشارة إىل أن هذا 
 تطور الوباء وأثره عىل االقتصاد العاملي. واتخذ املغربالناجمة عن املرتبطة عىل وجه الخصوص باملخاوف  يةالدول ةالسوق املالي

ك�  .الدوالر بعد معاينته النتعاش واضح يف إقبال املستثمرين عىل سندات األسواق الناشئةيف سوق قرارا بإصدار هذه السندات 
ة أساس ب� فاتح ماي نقط 353نقطة أساس إىل  538والذي تقلص من  +EMBIمن خالل االنخفاض امللحوظ يف مؤرش  ذلك يتضح

رار إذ هذا القالتخاذ افع و الد من ب� املتداولة يف السوق الثانوية كان املغرب الدوليةاألداء الجيد لسندات ك� أن . دجنرب 8و
نقطة أساس يف يوم اإلصدار بعد  262مه� للمستثمرين بالدوالر، إىل  مرجعا، والذي يعد أيضا 2042انخفض هامش مخاطر إصدار 

  نقطة أساس خالل شهر ماي. 389وصل إىل أن 

 اإلصدارأهداف 

 لتمويل الدولية يةاملال السوق إىل واللجوء الداخيل لمصادر التموي ب� التحكيم عىل القامئة إطار االسرتاتيجية يف صداراإل  يندرج هذا
لتمويل  وكذا 2020 لعام الخزينة احتياجات من جزء لتمويل تعبئته تم التي املبلغ استخدم وبالتايل،. الخزينة احتياجات من جزء

 سوقال يف جديدة سيولة ومكن من ضخ الخارجية األصول مستوى اإلصدار هذا عزز ك�. 2021 سنة احتياجات منمسبق لجزء 
 مصادر تنويعو  املستثمرينب االتصال للمغرب تجديد أتاح أنه ك�. السنة بداية منذ السيولة يف كب�ا تقلصا شهد الذي الداخيل

 .ملعدل العائد لسندات املغرب يف السوق املالية الدولية جديد مرجع باإلضافة إىل توف� متويله

 
صدر يف مُ فريقي وثا� أفضل الدولية عىل الصعيد اإل  السيادية صدر للسنداتمُ اإلصدار، تم اختيار املغرب كأفضل  اوبفضل هذ

 .فئة "األسواق الناشئة"

املصدر  اململكة املغربية  2020 دجنرب
BBB-(ستاندرد اند بورز)  / BB+(فيتش رايتينغ)  التصنيف 

  

144A/ RegS الصيغة 
 الرشائح  سنوات7  سنة12 سنة 30

 األجل 2027 دجنرب 15 2032 دجنرب 15 2050 دجنرب 15

 اململكة املغربية املبلغ  مليون دوالر750  مليون دوالر1000  مليون دوالر1250

%  2,375 مليون دوالر، 750 سعر الفائدة %2,375 %3 4%
 2027 4 / %MS+261.3 نقطة أساس 3,043 / %MS+200 نقطة أساس 2,412 / %MS+175 نقطة أساس  سعر العائد/هامش املخاطر

 %3,000 مليون دوالر، 1000 تاريخ التسوية 2020 دجنرب 15
2032 USD 200,000 x USD 1,000 القيمة اإلسمية 

  %4,000 مليون دوالر، 125 القانون االنجليزي
 اإلدراج بورصة لندن/ بورصة لوكسمبورغ  2050
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 وميةلإلدارات العم املوطدالدين 
إلدارة ، تنرش وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اات الدينئيعداد ونرش إحصاللتقارب مع املعاي� الدولية إل  استمرارا للجهود املبذولة

)MEFRAتائيااإلحص ،رشوع قانون املاليةمل املصاحب العموميالتقرير حول الدين ، يف إطار هذا عىل التوايل ةالثاني سنة) لل 

 .وميةالعم داراتد لإل طن املو املتعلقة بالدي

ات ئيحصاإ  دليلمنهجية املالية العامة من خالل اعت�د مفاهيم وتعريفات و يد طوزارة يف العمل عىل تو ال فقد بدأت، وللتذك�

 ).GSDSP 2011ن القطاع العام / دي اتإحصائي(توصيات دليل  نات الديئيمبا يف ذلك إحصا ،2014عام ل مالية الحكومة

إىل تحس� جودة املعلومات املتاحة واالستجابة للطلبات  هدفوالتي ت) 1 رقم (اإلطار املنهجية هذا العمل، تم تحديد يف إطارو 

يد طالقرتاب تدريجياً نحو معاي� التو اومن ناحية أخرى،  ،)2 رقم ة ونطاقها وأهدافها (اإلطاردطاملختلفة املتعلقة بالديون املو 

 املوىص بها عىل املستوى الدويل.

 املنهجية املعتمدة :1ر رقم إطا
 مع صندوق النقدده اعت�ما تم وفق املعاي� الدولية ومالءمتها مع السياق املغريب  تتمثل املنهجية املتبعة بخصوص موافقة نرش بيانات الدين مع

 ييل: في� الدويل

إحصائيات  دليلوفًقا إلطار  وميةالعم داراتشمل جميع الهياكل املكونة لقطاع اإل فهي ت، يةاتالتغطية املؤسس نطاقبفي� يتعلق  -
 يزانيةاملغ� مدرجة يف نة)، الحكومة املركزية الي(الخزاملدرجة يف امليزانية العامة ، وهي الحكومة املركزية 2014لعام  مالية الحكومة

 االجت�عي؛ حتياطومنظ�ت التقاعد واال  رتابيةال ج�عات)، الذات الطابع غ� التجارية ومي(املؤسسات العم العامة

صدرة يف ة املنيأي أذون وسندات الخز ،الضيق لصندوق النقد الدويل الدين باملعنى ، اعتمد املغرب تعريفبأدوات الدينفي� يتعلق  -
من  تفيدةوغ� املساملستفيدة  نة، القروضيالخز مسالك، الودائع يف ية يف السوق املالية الدوليةسندرات الاإلصداالسوق املحلية، 

 اتصدار اإل األطراف) و  وومتعدد ونالثنائيالدائنون ( الخارجية أو الجهات الدائنةاملتعاقد عليها مع مؤسسات االئت�ن و  ض�ن الدولة
 ال؛مستفيدة من ض�ن الدولة أم  سواء كانت ويف السوق الدوليةداخلية يف السوق ال ية املصدرةالسند

 .ظاهرية، يتم تقييم األدوات املذكورة أعاله بقيمتها الالتقييممن حيث  -

ن جميع أدوات الدين املتعاقد عليها ملرصدة القامئة تجميع أحجام األ بلدين املوطد لقطاع اإلدارات العمومية لحساب حجم الرصيد القائم يتم 

ول عليه، داخل القطاع من املبلغ الذي تم الحص الديون البينيةل الكيانات التي يتألف منها القطاع وتقييمها بقيمتها الظاهرية. ثم يتم طرح قب

االحتياط و نة التي بحوزة منظ�ت التقاعد يسندات الخزوكذلك الخزينة ألي كيان �ثل جزًءا من قطاع اإلدارات العمومية  مسالكأي الودائع يف 

 .االجت�عي وبعض املؤسسات التي تشكل جزًءا من اإلدارة املركزية الغ� مدرجة يف امليزانية

(الدليل). توفر  مايف توصيات دليل إحصائيات دين القطاع الع امعداد إحصائيات دين القطاع العتعتمد إل وللتذك�، تتبلور املعاي� الدولية التي 

فاهيم وأسس وتعاريف توجيهات تتعلق مب ،2021املصاحب ملرشوع قانون املالية لعام  ر حول املديونيةتقرياللها يف التي تم تفصي ،هذه املعاي�

 .يةدوات التحليلاإلحصائيات، ك� توفر أيضا األ ، ومصادر وتقنيات تجميع هذه العاموتصنيفات إحصائيات دين القطاع 

مسجال  اإلج�يلمن الناتج الداخيل  %69,8مليار درهم، أي  761,0حوايل بقدر الدين املوطد لإلدارات العمومية  ،2020مبتم سنة 

 .اإلج�يلمئوية من الناتج الداخيل نقطة  13ارتفاعا قدره 

 األخ� ارتفاعاونه املتعلق بدين الخزينة، حيث عرف هذا ُمكَ عزى ارتفاع الدين املوطد لإلدارات العمومية باألساس إىل ي

(أنظر باب "بنية دين  19-، نتيجة تداعيات أزمة كوفيد2020و 2019 سنتي ب� ما اإلج�يلنقطة من الناتج الداخيل  11,6بـ 

 "). ك� يرجع هذا التطور أيضا إىل ارتفاع دين املؤسسات العمومية ذات الطابع غ� التجاري بحوايل2020الخزينة مبتم سنة 

+ مليار درهم) مقارنة بالسنة املاضية، وبدرجة أقل إىل ارتفاع دين الج�عات الرتابية 8,4(أو اإلج�يل الداخيل  الناتجمن نقطة  0,9

+ مليار درهم). وتجدر اإلشارة إىل أن انخفاض حجم محفظة سندات الخزينة التي بحوزة 1,3الداخيل (أو  من الناتجنقطة  0,2بـ 
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نقطة بالنسبة للناتج الداخيل  0,6ت�عي وكذا املؤسسات العمومية ذات الطابع غ� التجاري، بحوايل التقاعد واالحتياط االج صناديق

 .مليار درهم)، قد ساهم أيضا يف ارتفاع الدين املوطد القائم عىل قطاع اإلدارات العمومية 17,1(أو اإلج�يل 

 (مبالي� الدراهم) 2019 2020
  (1) دين الخزينة 255 747 602 832

 اإلج�يلبالنسبة للناتج الداخيل  %64,8  %76,4
 داخيل 687 585 899 632
 خارجي 568 161 703 199

  (2) إج�يل ودائع الخزينة 500 80 500 73
  (3) دين املؤسسات العمومية ذات الطابع غ� التجاري 096 23 482 31

 (4)الديون البينية داخل القطاع موضوع الطرح  198 219- 297 201-

 ودائع املؤسسات العمومية ذات الطابع غ� التجاري لدى الخزينة 050 31- 260 30-

 واالحتياط االجت�عي التقاعدصناديق و سندات الخزينة التي بحوزة املؤسسات العمومية ذات الطابع غ� التجاري  148 188- 037 171-

 التجارياملؤسسات العمومية ذات الطابع غ�  885 17- 936 10-

     التقاعد واالحتياط االجت�عي صناديق 263 170- 102 160-

  (5) دين الج�عات الرتابية 408 23 711 24

  (5 + 4 + 3 + 2 + 1) الدين املوطد لإلدارات العمومية 061 655 998 760
 اإلج�يلبالنسبة للناتج الداخيل  %56,8  %69,8 

 طابعالذات  واملؤسسات العمومية التقاعد واالحتياط االجت�عي صناديقوال سي� بيانات  ،2020 سنةبيانات يف ح� أن  ،2019 سنةبيانات أنه قد تم تحي�  إىلتجدر اإلشارة 
 مؤقتة.التجاري، فهي غ� 

 

 وأهدافه توطيد إحصائيات الدين تعريف :2ر رقم إطا

 ؟حصائياتما املقصود بتوطيد اال 

 عرضل أسلوب هو البيانات أن توطيد الحكومة لصندوق النقد الدويل إىل مالية احصائيات دين القطاع العام ودليل إحصائياتدليل يش� 

 أو ما، الحصول عىل حجم الدين املوطد لوحدة ويتم. واحدة وحدة تشكل كانت الكيانات ك� لو الوحدات أو من مبجموعة الخاصة حصائياتاإل 

 ب� ملتبادلةواألرصدة القامئة ا التدفقات كافة ثم طرح عليه، متفق تحلييل إطار وفق واألرصدة القامئة كافة التدفقات بتجميع وحدات، مجموعة

 موضوع التوطيد.  الكيانات أو الوحدات

 ؟العامتوطيد إحصائيات مالية الحكومة ودين القطاع  دواعيما هي 

 اإلحصائيات عدت الواقع، املؤسسية. ويف الوحدات من ملجموعة الحقيقية للمديونية شاملة نظرة عىل الحصول هو الدين توطيد من الرئييس الهدف

 مبادئو  قواعد خلق انسجام بخصوص من كن� م� للبيانات مسبقة معالجة التوطيد إجراء يتطلب حيث مهمة تحليلية قيمة ذات املوطدة

  التخلص من الفروق االحصائية واملحاسباتية الناجمة عن تعدد األنظمة اإلدارية ب� الدول. أخرى، ناحية من ك� �كن، التسجيل

  التمويل.وحاجيات الدين  ية، والسي� صايفتليس له أي تأث� عىل األرصدة املحاسب حصائياتاإل توطيد أن  إىلوتجدر اإلشارة 
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 2020مبتم سنة  بنية دين الخزينة

  الخزينةهيكل دين 
 الدينتطور حجم 

حيث أدت القيود التي فرضتها السلطات للحد من انتشار الجائحة إىل توقف مفاجئ  19-بتفيش جائحة كوفيد 2020سنة متيزت 
لقطاعات بأكملها. وكان لهذه اإلجراءات تأث� مبارش عىل الوضعية املاكرواقتصادية لبالدنا، شأننا يف ذلك شأن معظم دول العامل، 

السنة التي قبلها يف ظل الركود االقتصادي الناتج عن هاته الجائحة والذي مل  %3,6مقابل  %7,6ز امليزانية إىل حيث تدهور عج
 .يعرف االقتصاد الوطني مثيال له منذ التسعينيات

رنة بنهاية مقا %11,4نسبة مليار درهم أو  85,3مليار درهم، بزيادة قدرها  832,6دين الخزينة حجم وكنتيجة لهذه الظرفية، بلغ 
 مليار درهم). 747,3( 2019عام 

مقابل  2020نهاية سنة  %76انخفاًضا يف حصة الدين الداخيل التي بلغت يظهر تطور بنية دين الخزينة حسب مصدر الدين، و 
يت�ىش ، وهو ما %24,0نقطة لتستقر يف حدود  2,4، يف ح� عرفت حصة الدين الخارجي زيادة مبقدار 2019نهاية سنة  %78,4

دين الخارجي). وهكذا، فقد بلغ حجم الدين  %30 - %20دين داخيل و %80 - %70مع البنية املستهدفة للمحفظة املرجعية (
، في� بلغ حجم 2019مقارنة بسنة  %8 نسبة مليار درهم أو 47,2بارتفاع قدره  2020متم سنة  عندمليار درهم  632,9الداخيل 

، في� بلغ مقارنة بالسنة املاضية %24 نسبة مليار درهم أو 38,1هم مسجال بذلك ارتفاعا قدره مليار در  199,7 الدين الخارجي
 مقارنة بالسنة املاضية. %24 نسبة مليار درهم أو 38,1مليار درهم مسجال بذلك ارتفاعا قدره  199,7 حجم الدين الخارجي

يف حدود ، بعد أن استقر مئوية نقطة 11,6فقد عرف حجم دين الخزينة زيادة قدرها  اإلج�يل، لناتج الداخيللبالنسبة املئوية و 
. في� بلغ مؤرش 2019نهاية عام  %64,8مقابل  2020يف نهاية عام  %76,4خالل السنوات األربع املاضية، مسجال بذلك  65%

 2019يف متم سنة  %14,0و %50,8ية الخارجية مقابل بالنسبة للمديون %18,3واإلج�يل للناتج الداخيل  %58,1املديونية الداخلية 
 عىل التوايل.

  تطور دين الخزينة: 8 رقم بيا� رسم

 
لذي االتمويل الداخيل والتمويل الخارجي إعادة التوازن ب�  إىلأساسا حصة الدين الخارجي يف محفظة دين الخزينة  ويعزى ارتفاع

كثف إىل لتجنب اللجوء املا وكذ للبالد تداعيات األزمة عىل املداخيل الخارجية مواجهةبغرض  ، وذلكاسرتاتيجية متويل الخزينةهم 
عزيز القطاع البنيك نحو االقتصاد لتمتويالت توجيه  عوض لقطاع الخاصامزاحمة  إىلالذي من شأنه أن يؤدي اليشء  املوارد املحلية

 انتعاشه.
  

116,9 142,8 161,6 199,7

376,8

514,7
585,7 632,9

%58,2 %61,7 %63,4 %63,7 %64,9 %65,1 %65,2 %64,8
%76,4

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

)مبالي� الدراهم(الدين الخارجي  )مبالي� الدراهم(الدين الداخيل 
)بالنسبة للناتج الداخيل اإلج�يل(دين الخزينة 
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 حسب األدوات بنية الدين

 ،برسم سندات الخزينة املصدرة يف سوق املزادات %72منها  %82يتكون دين الخزينة أساسا من الدين القابل للتداول بحصة 
 برسم اإلصدارات السندية يف السوق املالية الدولية.  %10و

من مجموع محفظة دين الخزينة، فيتكون أساساً من الدين الخارجي  %18الذي تصل حصته إىل و أما بالنسبة للدين غ� املتداول 
 ).15% (املحصل عليه لدى الدائن� الثنائي� ومتعددي األطراف

 - همادر ي� المبال  –الدين توزيع حجم دين الخزينة حسب أدوات :3جدول رقم 

 بنية الدين حسب أجل االستحقاق األصيل 

حصة  حيث متثل). وما فوقسنوات  5من السندات املتوسطة والطويلة اآلجال ( %87بنسبة يتكون حجم دين الخزينة املتداول، 
بلغت حصص اإلصدارات السندية يف ح�  ج�يل للدين املتداولمن الحجم اإل  %75سندات الخزينة ذات اآلجال املتوسطة والطويلة 

 عىل %3,4و %8,4بحصص  اأسبوع 52أمد و الخزينة ذات أمد سنت�  أذون. ويتوزع الباقي ب� %12يف السوق املالية الدولية 
 التوايل. 

ج�يل من الحجم اإل  %83وتبلغ حصة الدين الخارجي  .اآلجال طويلو  متوسط الدين من حرصيا ، فيتكونتداولامل غ� الدينأما 
 .منه %17 داخيلحصة الدين اليف ح� ال تتعدى  للدين الغ� متداول

 املتداول حسب أجل االستحقاق األصيل الخزينة توزيع حجم دين: 4جدول رقم   

  اأسبوع 13 اأسبوع 26 اأسبوع 52 سنت� *سنوات 5 *سنوات 7 *سنوات 10 *سنة 12 سنة 15 سنة 20 *سنة 30

 الدراهم) مبالي�(حجم الدين  2 284 7 479 23 062 56 937 164 850 6 679 150 869 19 840 125 336 72 384 49 905

 )%الحصة ( 0,3% 1,1% 3,4% 8,4% 24,3% 1,0% 22,2% 2,9% 18,4% 10,7% 7,3%
 

 بنية الدين حسب املستثمرين 

حيث تستحوذ  ،2020 سنة مبتمس قامئة املستثمرين يف سندات الخزينة أ تحل مؤسسات التوظيف الج�عي للقيم املنقولة عىل ر 
وتعود  .التأم� رشكاتصناديق التقاعد و ل %20وبنوك بالنسبة لل %30حصة  مقابلمن حجم الدين املصدر  %36 عىل ما مجموعه

 املتبقية للمؤسسات األخرى املالية وغ� املالية. %14نسبة 

 ويب� توزيع محفظة الدين الداخيل حسب نوع الدائن� ما ييل:

نفس املستوى  وهو ،2020سنة  %36إىل  2019سنة  %33 من ارتفاع يف حصة مؤسسات التوظيف الج�عي للقيم املنقولة -
 ؛2018املسجل سنة 

 و ؛2020سنة  %30 ثم إىل 2019سنة  %28إىل  2018سنة  %26التي انتقلت من حصة البنوك مستمر يف  تطور -

 2019 2020 
 التغ� بالقيمة

 )%الحصة ( حجم الدين )%الحصة ( حجم الدين 
 70 074 %82 679 625 %82 609 551 الدين املتداول

 43 580 %72 600 741 %75 557 161 إصدارات يف السوق الداخلية
 26 494 %10 78 884 %7 52 390 إصدارات سندية يف السوق املالية الدولية

 15 223 %18 152 977 %18 137 704 الدين غ� املتداول
 393 %3 26 642 %3 26 249 اقرتاضات داخلية
 14 880 %15 126 335 %15 111 455 اقرتاضات خارجية

 85 347 %100 832 602 %100 747 255 املجموع
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 .2020سنة  %20إىل  2019سنة  %22التأم� من  رشكاتو انخفاض يف حصة صناديق التقاعد  -

 ،املستثمرين والرتقب لدىالشك  جو من إىلأفىض والذي  2020سنة الذي شهدته ىل السياق االستثنايئ إساسا أ ويعزى هذا التطور 
 ،يق التقاعدالتأم� وصنادرشكات  لدنمن ن مطلوبة و كغالبا ما ت ثقة يف آجال االستحقاق الطويلة والتيهم الفقدانىل إوبالتايل 

الج�عي  لتوظيفاومؤسسات لبنوك ل يةرؤية االستث�رالالتي تت�ىش مع )، و سنت� أو أقل( القص�ة جالاآل ذات  األذونقبال عىل واإل 
 للقيم املنقولة.

، بحيث يحتل الدائنون 2020و 2019 وبخصوص بنية الدين الخارجي للخزينة حسب الدائن�، فلم تعرف تغ�ا مه� ب� سنتي
 %31التي انتقلت حصتها من  الدولية املالية السوق هم، تلي%52متعددو األطراف املركز األول ب� مجموعة املقرض� بحصة بلغت 

 .%11ن ثنائيو األطراف، بحصة و ، ثم املقرض%37 إىل

 الدائن�املستثمرين و  نوعية حسب الخزينة دين حجم توزيع: 9 رقم بيا� رسم

  

 بنية الدين حسب سعر الفائدة

مقارنة ، مسجال بذلك ارتفاعا طفيفا 2020سنة متم  الخزينة دين إج�يل من %92,5 نسبة الثابت الفائدة سعر ذو الدين حجم مثل
من  %76الذي �ثل و  ،الداخيل الدين إج�يل لكون راجعة أساسا الثابت الفائدة سعر ذي الدين هيمنة . وتبقى2019 مبتم سنة

ك� ساهمت إصدارات الخزينة يف السوق املالية الدولية،  .ثابتة فائدة أسعاريتكون حرصيا من ديون ذات حجم دين الخزينة، 
 .ه الفئة من الدينهذالتي متت بأسعار فائدة ثابتة، يف تعزيز حصة و 

الثابت، والتي  سعرالوفي� يتعلق بالدين الخارجي للخزينة، فقد متيزت بنيته حسب نوع أسعار الفائدة بتعزيز حصة الدين ذي 
 2019مبتم سنة  %35,7. أما حصة الدين ذي سعر الفائدة املتغ�، فقد انخفضت من 2019 سنة مبتم %64,3مقابل  %68,7بلغت 

    .2020سنة  متم %31,3ناهز ي ماإىل 

 %3 من أقل الفائدة سعر ذي الدين حصة يف %11بنسبة  ارتفاعا الفائدة، أسعار مجاالت حسب الداخيل، الدين توزيع ويب�
 سعر ذي الدين حصةيف ح� انخفضت  2019سنة  %30مقابل  2020سنة  الدين الداخيل من محفظة41% حوايل والذي يشكل

 . 2019سنة  %40 مقابل 2020سنة  الداخيلمن حجم دين  %31 لتبلغ %4 من أقل فائدة

سمي اال سعر الفائدة يف انخفاض عنه  والذي ترتب الخزينة لسندات ر الفائدةاسعأ استمرار انخفاض  إىل التوزيع ويرجع هذا
 .2019سنة  %3,14مقابل  2020سنة  % 2,35بلغ حيثسندات املصدرة يف سوق املزادات للاملتوسط 

 

%13

%56

%31

رافالدائنون ثنائيو األط

11%

الدائنون متعددو األطراف
52%

السوق املالية الدولية
37%

2020 الحلقة الخارجية :
الحلقة الداخلية :  2019

%17

%28

%22,0

%33

مؤسسات أخرى

14%

البنوك
30%

درشكات التأم� و صناديق التقاع
20%

مؤسسات التوظيف الج�عي 
للقيم املنقولة

36%

2020 الحلقة الخارجية :
الحلقة الداخلية :  2019
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 ةأسعار الفائددين الداخيل حسب التوزيع حجم : 10 رقم بيا� رسم

 

 بنية الدين حسب العمالت

 2019 مقارنة مع سنة اانخفاضمسجلة بذلك  ،%75,4 حصته بلغت حيث الخزينة دين محفظة عىل بالدرهم رداملص الدين يهيمن
)%78,1(. 

 قومامل، يف ح� بلغت حصة الدين 2020سنة  %60,6باألورو  قومأما بالنسبة للدين الخارجي للخزينة، فقد بلغت حصة الدين امل
، والدينار الكويتي والباقي) فقد بلغت حصتها ال� اليابا�(. وفي� يخص باقي العمالت %33,8 حوايل بالدوالر والعمالت املرتبطة به

 من إج�يل الدين. 5,6%

من  الدرهم. م� �كن سلةه البنية الجهود املبذولة من أجل تقريب بنية محفظة الدين الخارجي للخزينة من بنية هذوتعكس 
 الرصف. سعر تقلباته املحفظة ملخاطر هذتقليص تعرض 

 -مبالي� الدراهم–بنية دين الخزينة حسب العمالت: 5جدول رقم  

 2019 2020 
 )%( حصةال الدين حجم )%( حصةال الدين حجم

 75% 383 627 78% 409 583 الدرهم 

 15% 071 125 15% 637 109 األورو

 8% 974 68 6% 625 43 الدوالر األمرييك

 2% 174 11 1% 584 10 عمالت أخرى

 %100 602 832 %100 747 255 املجموع

 خدمة دين الخزينة 
 مليار درهم مقابل 169,6ارتفاعا لتبلغ  2020عرفت تحمالت دين الخزينة من أصل الدين والفوائد والعموالت املؤدات سنة 

رتفاع التأث� املزدوج ال . ويعزى هذا التطور إىل %25 نسبة مليار درهم أو 33,7ي بارتفاع قدره أ ، 2019مليار درهم سنة  135,9
 مليار درهم. 0,9 لفوائد بـاتراجع و مليار درهم  34,6 ـأصل الدين ب

مليار درهم  123,9مليار درهم مقابل  145,6مليار درهم لتبلغ  22 ـوحسب نوع الدين، فقد ارتفعت خدمة الدين الداخيل ب
سنة  12,1مقابل  2020سنة  درهم مليار 24 ىلإتصل مليار درهم ل 11,9 ـبالدين الخارجي  ت خدمةارتفعفي�  ،2019متم سنة 

2019. 

 تحمالت الدين من فوائد وعموالت
. ومتثل 2019مليار درهم مقارنة مع سنة  0,9مليار درهم، مسجلة بذلك انخفاضا قدره  29,6بلغت فوائد وعموالت دين الخزينة 

 عىل التوايل %12,2و %2,6مقابل  ،2020سنة لداخيل العادية ملا من %12,9واإلج�يل لناتج الداخيل من ا %2,7 هذه التحمالت
 .2019سنة 

%30,0%29,0

%15,0

%25,0

%1,0

%41,0

%27,0

%12,0

%19,0

%1,0

%6أكرث من %  6و % 5ما ب� %  5و % 4ما ب� %  4و % 3ما ب� %  3أقل أو يساوي 

2019

2020
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، أي بانخفاض قدره 2019مليار درهم سنة  26,6 مقابل 2020مليار درهم سنة  25,5وقد بلغت فوائد وعموالت الدين الداخيل 
خالل السنوات األخ�ة م�  ةتحسن رشوط متويل الخزينة يف السوق الداخليىل إساسا أ مليار درهم. ويعزى هذا االنخفاض  1,2

 عادة متويل الدين برشوط تفضيلية من حيث أسعار الفائدة.إ مكن من 

فوائد التي لل، وذلك أخذا بع� االعتبار 2020مليار درهم سنة  24,8 بلغوفي� يخص املجموع الصايف لفوائد الدين الداخيل، فقد 
 .مليون درهم 503البالغة و من طرف املكتتب� برسم السندات املصدرة عرب امل�ثلة  تم تسديدها

 - همادر مبالي� ال -تحمالت الفوائد الصافية للدين الداخيل : 6جدول رقم 

 بالقيمة التغ� 2020 2019 

 184 1- 455 25 639 26 ج�يل لفوائد الدين الداخيلاملبلغ اإل 

 819 503- 322 1- الفوائد املحصلة برسم السندات املصدرة عرب امل�ثلة 

 27 112- 139- الفوائد املحصلة من عمليات التدب� النشيط للخزينة العمومية

 338- 840 24 178 25 الصافية الفوائد

 ـمسجلة ارتفاعا يقدر ب 2020سنة  درهم مليار 4,1 بلغت فقد للخزينة، الخارجي الدين وعموالت فوائد بتحمالت يتعلق وفي�
بدء سداد الفوائد والعموالت املتعلقة ببعض السحوبات  ويعزى هذا التطور أساسا إىل .2019 سنة مع مقارنةمليون درهم  272

 لدولية.اا تلك املتعلقة بإصدارات الخزينة يف السوق املالية ذالبنك الدويل لإلنشاء والتعم� وك لدىالتي متت تعبئتها 

 - همادر ال ي�مبال –الدين من فوائد وعموالت حسب مصدر التمويل تحمالتتوزيع : 7جدول رقم 

 
2019 2020 

 بالقيمة التغ�
 )%( حصةال  حجمال )%( حصةال  حجمال

 184 1- 86% 25 455 87% 26 639 الدين الداخيل
 987- 77% 764 22 78% 751 23 ةيف السوق الداخلي إصدارات

 197- %9 2 691 %9 2 888 ديون أخرى
 271 14% 111 4 13% 840 3 الدين الخارجي

 66- %1 435 %2 501 الدائنون الثنائيون
 159 6% 661 1 5% 502 1 الدائنون متعددو األطراف

 178 7% 015 2 6% 837 1 ون يف السندات الدوليةاملكتتب
 913- %100 566 29 %100 30 479 إج�يل التكاليف

 تحمالت أصل الدين 

 ، بارتفاع قدره2019مليار درهم سنة  105,4مقابل  2020مليار درهم سنة  140,1بلغت تحمالت أصل دين الخزينة 
 مليار درهم. 34,6 

بارتفاع أي ، 2019مليار درهم سنة  97,2مقابل  2020مليار درهم سنة  120,2 يناهزوبلغ مجموع تحمالت أصل الدين الداخيل ما  
 : بعالقة ملا ييلمليار درهم، وذلك  22,9قدره 

حيث أن سداد أصل الدين الداخيل يكون مرة واحدة عند نهاية آجال السندات. وهكذا،  املاضيةلسنوات ل صداراتإل بنية ا -
ارتفاعا ، 2020خالل سنة  ،سنة 15سنوات و 10بسندات الخزينة ذات أمد سجلت تحمالت أصل الدين املرتبطة فقد 

سنوات  10السندات ذات أمد تسديدات في� يخص  2010صدارات لسنة ية اإل نلبأساسا وذلك راجع  2019مقارنة مع سنة 
 ؛سنة 15السندات ذات أمد  بالنسبة لتسديدات 2005سنة وإصدارات 

 و ؛2022و 2021همت مستحقات سنتي  مليار درهم 14 مببلغ 2020خالل سنة  عادة الرشاءإ إنجاز ثالث عمليات  -

هذه صدارات خالل بنية اإل  تحول نتيجة 2020سنة املصدرة  اأسبوع 26و 13 آجالذات  األذون تسديداتارتفاع حجم  -
 .باألزمة تتأثر التي سنة ال
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مليار درهم سنة  19,9ىل إمليار درهم لتصل  11,7فقد سجلت ارتفاعا قدره  ،وفي� يخص تحمالت أصل دين الخزينة الخارجي
ورو أ بلغ مليار مب 2010صدار الخزينة لسنة إ . ويعزى هذا االرتفاع أساسا إىل سداد 2019مليار درهم متم سنة  8,2مقابل  2020

    العريب. صندوق النقد املعبأة لدىالقروض  أشطر مليار درهم) وكذا بداية سداد بعض 11,1(

 - همادر ي� المبال  –توزيع تحمالت أصل الدين حسب مصدر التمويل : 8جدول رقم 

 
2019 2020 

 بالقيمة التغ�
 )%الحصة ( حجم الدين )%الحصة ( حجم الدين

 937 22 86% 156 120 92% 219 97 الدين الداخيل
 629 15 78% 067 109 89% 438 93 ةيف السوق الداخلي إصدارات

 308 7 %8 089 11 %3 781 3 ديون أخرى
 695 11 14% 921 19 8% 226 8 الدين الخارجي

 346- 2% 695 2 3% 041 3 الدائنون الثنائيون
 097 1 4% 167 6 5% 070 5 الدائنون متعددو األطراف

 944 10 8% 059 11 0% 115 ون يف السندات الدوليةاملكتتب
 632 34 %100 077 140 %100 445 105 إج�يل سداد الدين

 خزينةالتدفقات الصافية لدين ال

تفاع بلغ ، أي بار 2019مليار درهم سنة  28,2مقابل  2020مليار درهم سنة  90,3حوايل  خزينةبلغت التدفقات الصافية لدين ال
 مليار درهم. 61,7

 التدفقات الصافية للدين الداخيل 
مليار درهم مقارنة مع سنة  35,9قدره ارتفاعا بذلك مليار درهم مسجلة  47,2بلغت التدفقات الصافية للدين الداخيل حوايل 

 .19-لخزينة يف سياق أزمة كوفيداويرجع ذلك أساًسا إىل ارتفاع حاجيات متويل  .2019

، 2019درهم سنة  مليار 10,9مقابل  2020رهم سنة مليار د 43,6فقد بلغت  ،سنداتالوفي� يتعلق باالكتتابات الصافية عىل 
بنية  تغي�و  (ب) 2020لخزينة خالل سنة اارتفاع حاجيات متويل  (أ)ىل إ أساسا ويعزى هذا التطورمليار درهم.  32,6بارتفاع قدره 

 ارتفاعاوأقل سنوات  5 جالآ السندات ذات  حجم دين حيث عرف ،2019مقارنة مع سنة  2020سنة صدارات يف سوق املزادات إل ا
سنة المليار درهم  24,3 ا قدرهمب مقارنة مع تراجع حجم ديون هذه اآلجال 2020مليار درهم خالل سنة  45,5 ــقدر بي اضافيإ 

 املاضية.

 - الدراهم مبالي� -االكتتابات الصافية لسندات الخزينة : 9جدول رقم 

 التدفقات أصل الدينتحمالت  االكتتابات 

 951 13 382 19 333 33 سنوات 5

 586 7- 729 11 143 4 سنوات 10

 986 9- 832 20 846 10 سنة 15

 161 6 24 185 6 سنة  20

 518 9 - 518 9 سنة 30

 058 12 967 51 025 64 املجموع

 التدفقات الصافية للدين الخارجي

سنة  درهم مليار 17,3مقابل  2020نهاية سنة  مليار درهم 43,1 الخارجية للخزينة التدفقات الصافية املسجلة لالقرتاضاتبلغت 
بلغ مب ألول، االخزينة لسندات سيادية يف السوق املالية الدولية ين املنجزين من طرفصداراإل  إىل أساسا التطور ويعزى هذا .2019
 شهر دجنرب من نفس السنة. دوالر يف اتر املي 3بلغ مبالثا� ، و 2020أورو يف شهر شتنرب مليار 
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 - الدراهم مبالي� -لدين الخارجي للخزينة حسب الدائن� : التدفقات الصافية ل10جدول رقم 

  

2020 2019  

 الدائنون الثنائيون 315 2- 059 2

 الدائنون متعددو األطراف 133 9 583 14

 يف السندات الدولية وناملكتتب 472 10 416 26

 املجموع 290 17 058 43
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 دين الخزينةلخاطر املتكلفة و المؤرشات 
تعتمد مديرية الخزينة واملالية الخارجية يف تدب� الدين عىل اسرتاتيجية للتمويل تم وضعها وفقاً ألهداف محددة. ويتم قياس 

 واملخاطر املتعلقة بالدين.درجة تحقيق هذه االسرتاتيجية بفضل تتبع مؤرشات التكلفة 

  مؤرشات التكلفة 

 التكلفة املتوسطة لدين الخزينة
 .2019يف متم سنة  %3,9 مقابل 2020متم سنة  %3,6منحاها التنازيل حيث بلغت  التكلفة املتوسطة لدين الخزينة واصلت

نقطة أساس مقارنة مع السنة املاضية  35مسجلة بذلك انخفاضا بحوايل  %3,89بالنسبة للدين الداخيل، بلغت تكلفته املتوسطة 
 السنوات املاضية والذي خالل ةاالنخفاض املتواصل ألسعار الفائدة يف السوق الداخلي باألساس . ويعكس هذا التطور)4,24(%

، أي 2020مليار درهم سنة  23,6الفوائد املدفوعة (دون احتساب الودائع)، حيث بلغت هذه األخ�ة  مجموع تقليص يف ساهم
 مليار درهم). 24,6( 2019مقارنة بسنة  11,4% ةنسبببانخفاض 

. 2019سنة  %2,6مقابل  %2,5 إىللتصل  %0,1 ـب طفيفا انخفاضا ، فقد سجلتاملتوسطة للدين الخارجي وبخصوص التكلفة 
 .استمرار املستويات املنخفضة ألسعار الفائدة يف السوق املالية الدولية إىلويعزى هذا االنخفاض 

 تطور التكلفة املتوسطة لدين الخزينة: 11 رقم بيا� رسم

 

 املزاداتسعر الفائدة املتوسط املرجح عند اإلصدار يف سوق 

) لدين الداخيلل بلغ سعر الفائدة املتوسط املرجح عند اإلصدار لسندات الخزينة (مع احتساب تلك املنجزة يف إطار التدب� النشيط
 إىل ). ويرجع هذا التطور%2,98( 2019نقطة أساس مقارنة باملستوى املسجل سنة  69، مسجال بذلك انخفاضا قدره 2,29%

نقطة أساس بالنسبة لآلجال القص�ة (سنت� أو أقل)  54,7الذي بلغ و رفته أسعار الفائدة يف سوق املزادات النخفاض املهم الذي عا
نقطة  75 ـسنوات ف� فوق وذلك يف سياق انخفاض سعر الفائدة الرئييس لبنك املغرب ب 5نقطة أساس بالنسبة لآلجال ذات  28,7و

 .2020من إج�يل اإلصدارات يف سنة  %58,1أساس. وتجدر اإلشارة إىل أن حصة إصدارات الخزينة ذات اآلجال القص�ة بلغت 

 زاداتاملتطور سعر الفائدة املتوسط املرجح عند اإلصدار يف سوق : 12 رقم بيا� رسم

 

%3,4

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

%4,5

%4,1
%3,9%3,9
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 العادية  واردإىل املة نسببالتحمالت الفائدة لدين الخزينة 

 ،2019نهاية سنة  %12,1 مقابل 2020مبتم سنة  %12,9وارد العادية حوايل إىل املمؤرش تحمالت الفائدة لدين الخزينة بالنسبة  بلغ
   .19-انخفاض املوارد العادية تحت تأث� أزمة كوفيد إىلا التطور ذويعزى ه .نقطة 0,8 ـلك ارتفاعا بذ مسجال ب

مقارنة مع  %0,6، أي بارتفاع قدره 2020خالل سنة  %11,1نسبة إىل املوارد العادية بال الداخيللدين لبلغت تحمالت الفائدة و 
  .%9,4تراجع املوارد العادية بنسبة  إىل ،%4,4 ـب من انخفاض تحمالت الفائدة عىل الرغم ويرجع هذا االرتفاع،. 2019نهاية 

تم مب 1,6% مقابل 2020نهاية  %1,8 ت إىلبلغ، حيث ملوارد العاديةا إىلتحمالت الفائدة للدين الخارجي بالنسبة  ارتفعت، كذلك
 .املوارد العادية تراجعو  %7 ـارتفاع تحمالت الدين الخارجي ب املزدوج الناجم عن . وذلك نتيجة لألثر2019سنة 

 العادية للمداخيلنسبة بالتطور تحمالت الفائدة لدين الخزينة : 13 رقم بيا� رسم

 

 املخاطر  مؤرشات 

 خطر إعادة التمويل

 بتكلفة أكرب. يتعلق هذا الخطر بظروف تجديد الدين الذي يصل موعد استحقاقه والذي قد يتم تسديده عرب تعبئة موارد مالية
 .حرص حصة الدين الذي يتم تجديده عىل املدى القص� بهدفو�كن رصد هذا الخطر عرب تحديد سقف للمؤرشين التالي� 

 القص�  األمد يحصة الدين ذ
 انخفاضب ، أي2019متم سنة  %13,2مقابل  2020 سنة نهاية %11,5 خزينةاملدى القص� يف محفظة دين ال يبلغت حصة الدين ذ

 آجال متوسطة وطويلة.وبأهمية السحوبات الخارجية املعبأة  إىلباألساس  التحولا ذمئوية. ويرجع ه نقطة 1,7قدره 

طفيفا مقارنة مع  انخفاضامسجلة بذلك ، 2020 سنة نهاية %13,5 الداخيلدين الاملدى القص� يف محفظة  يذ بلغت حصة الدين
 .)%13,7السنة املاضية (

مقابل  2020سنة  مبتم %5,1 خزينة، فقد بلغت نسبةلالخارجي لدين الاملدى القص� يف محفظة  يالدين ذ وفي� يخص حصة
 .%6,6 ، أي بانخفاض بنسبة2019متم سنة  %11,7

 لسداد الدين املدة الزمنية املتوسطة املتبقية

تم مبشهرا  11سنوات و 6عوض  2020 سنةأشهر نهاية  4سنوات و 7الخزينة  املدة الزمنية املتوسطة املتبقية لسداد دين تبلغ
الخارجي  يندالاملدة الزمنية املتوسطة املتبقية لسداد ارتفاع  إىلباألساس  التحسنويرجع هذا أشهر.  5 قدرها بزيادةأي  ،2019سنة 

 للخزينة.

 الداخيلدين لاتبقية لسداد بلغت املدة الزمنية املتوسطة املفقد ذات آجال سنت� أو أقل،  األذونرغم متركز إصدارات الخزينة عىل و 
تبادل ال. ويرجع استقرار هذا املؤرش إىل عمليات 2019، وهو نفس املستوى املسجل سنة 2020أشهر يف نهاية سنة  7سنوات و 6
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من متديد املدة الزمنية املتوسطة املتبقية لسداد الدين الداخيل بأكرث من  لوحدها التي مكنت، و وإعادة رشاء سندات الخزينة
 أشهر. ةخمس

عوض  2020 سنةأشهر نهاية  9سنوات و 9فقد بلغت  ،لدين الخارجي للخزينةلسداد ااملتبقية  املتوسطة وفي� يخص املدة الزمنية
     السنة املاضية.مبتم وشهران سنوات  8

 (بالسنوات) دين الخزينةتطور املدة الزمنية املتوسطة املتبقية لسداد : 14 رقم بيا� رسم

 

 خطر التمويل أو السيولة
تغطية يتم استع�ل معدل ال ،يتعلق هذا الخطر بعدم القدرة عىل تعبئة املوارد املالية الرضورية عند الحاجة. ولتتبع هذا الخطر

ك� يتم التخفيف من هذا الخطر عرب االحتفاظ  الشهري لإلصدارات الذي يب� حصة تغطية حجم الطلب لحجم اكتتابات الخزينة.
 بنك املغرب. يومي يف الحساب الجاري للخزينة لدىبفائض احرتازي 

 معدل التغطية الشهري لإلصدارات 

مقابل  2020تم سنة مبمرات  2,6بلغ معدل تغطية اإلصدارات عن طريق املزادات لسندات الخزينة من طرف عروض املستثمرين 
. ويعزى هذا االنخفاض إىل األثر املزدوج الرتفاع حجم إصدارات الخزينة (دون احتساب عمليات 2019م سنة مرات يف مت 5,0

 ).(دون احتساب عمليات التدب� النشيط عروض املستثمرين شبه استقرارمقارنة بالسنة املاضية و  %94,1بحوايل التدب� النشيط) 

 بالطلبات معدل التغطية الشهري لإلصدارات: تطور 11 رقم جدول

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 2,6 5 3,5 5 5,7 4,1 معدل التغطية (بعدد املرات)

 خطر تقلبات أسعار الفائدة

ته فائدر ي يتطلب إعادة تثبيت سعذحصة دين الخزينة الثن� وه�: إ من خالل مؤرشين  خطر تقلبات أسعار الفائدةيتم تقييم 
 .تغ�ةاملفائدة الالخزينة ذي أسعار  وحصة دين

 تهإعادة تثبيت فائد يتطلب يذال الخزينة حصة دين

 :من 2021خالل سنة  ي يتطلب إعادة تثبيت سعر فائدتهذتتكون حصة دين الخزينة ال

 و ؛)فقط الخارجي(املتغ� الدين ذي سعر الفائدة  -

 .2021سنة  والخارجي) والذي يجب إعادة متويلهدين الخزينة ذي املدى القص� (الداخيل  -
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 بلغ من حجم دين الخزينة بانخفاض %18,5 أي حوايل 2020 عند متم سنةمليار درهم  154,3وقد بلغت حصة هذا الدين 
 منل أقيصل أجل سداده يف سويعزى هذا التطور أساسا إىل انخفاض حصة الدين الخارجي الذي  .مقارنة مع السنة املاضية 2,5%

 سنة.

 أسعار فائدة متغ�ة يذ الخزينة حصة دين

 نهاية سنة %36 مقابل %31 للخزينة الخارجي الدين محفظة يف املتغ� الفائدة سعر ذي الدين حصة بلغت، 2020مبتم سنة 

   ة.خاصة يف السوق املالية الدولي ،أهمية السحوبات املعبأة خالل هاته السنة بأسعار فائدة ثابتة إىل التطور هذا يرجعو. 2019

 أسعار الرصفتقلبات خطر 

من الدين املقوم  %60,6من حجم دين الخزينة. ويتكون هذا الدين بحصة  %24,6�ثل الدين املقوم بالعمالت األجنبية حوايل 
من الدين املقوم بالدوالر والعمالت املرتبطة به. ومتكن هذه البنية، والتي تقرتب من بنية سلة الدرهم الحالية،  %33,8باألورو و

 من تقليص تعرض محفظة الدين ملخاطر تقلبات أسعار الرصف للعمالت األجنبية مقابل الدرهم.
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 الدين الخارجي العمومي

 حجم الدين الخارجي العمومي 

 للمؤسسات املضمون والغ� مضمون الخارجي الدين) 2و( للخزينة الخارجي الدين )1( من العمومي جيالخار  الدين يتكون
 للج�عات الرتابية املضمون من طرف الدولة الخارجي الدين) 3(وكذا  املالية العمومية وللمؤسسات العمومية واملقاوالت

 .العمومية املنفعة ذات للمؤسساتو 

مقارنة  %10,2أو  درهممليار  34,7مسجال ارتفاعا قدره  ،درهممليار  374,6 الخارجي العمومي بلغ حجم الدين 2020مبتم سنة 
 %34,4بلغ  فقد اإلج�يل،مؤرش الدين الخارجي العمومي بالنسبة للناتج الداخيل  في� يخص . أما2019 سنةلمع املستوى املسجل 
 .2019 بسنة مقارنة اإلج�يل الداخيل للناتجمئوية نقطة  4,9مسجال ارتفاعا قدره 

 حجم ارتفاعويفرسه بشكل أسايس ، 19-كوفيداملرتبطة ب ويحدث هذا التطور يف سياق خاص يتسم باآلثار السلبية لألزمة الصحية
 .%1,9 بحوايل العمومي� املقرتض� لباقي الخارجي الدين وانخفاض حجم ،%23,6 بحوايل للخزينة الخارجي الدين

 2020 سنة نهاية درهم مليار 199,7إىل  2019 سنة نهاية درهم مليار 161,6من  للخزينة الخارجيانتقل حجم الدين فقد  وهكذا
 %18,3 بلغ نسبة فقد ،اإلج�يل الداخيل للناتج بالنسبة للخزينة الخارجي الدين مؤرش أما. درهم مليار 38,1 قدره ارتفاعا سجالم

 .2019نهاية سنة ب قارنةم اإلج�يل الداخيل لناتجمن ا مئوية نقطة 4,3 ـتقدر ب بزيادة

مقابل  مليار درهم 174,9بلغ حيث  درهم مليار 3,5بـ يقدر  عرف انخفاضا فقد العمومي�، املقرتض� باقي دينحجم  يخص في�و 
 جتحت تأث� انك�ش النات، اإلج�يل الداخيل للناتج بالنسبة الخارجي الدين مؤرش يف ح� سجل. 2019مليار درهم سنة  178,4

االرتفاع األول  ويعترب هذا .%16,1 املاضية ليصل إىلسنة بال قارنةم مئوية نقطة 0,6 ـارتفاعا ب، 2020خالل سنة  اإلج�يل الداخيل
 من نوعه بعد سنت� من االنخفاض املتتايل.

دون من الدين الخارجي العمومي  %73 ةاملضمون ةالخارجي قروضبلغت حصة ال 2020فبمتم سنة ، الض�ن يةوحسب وضع
للقروض . أما بالنسبة اإلج�يلمن الناتج الداخيل  %11,7مليار درهم أو  127,7، أي بحجم دين يصل إىل الخزينةدين  احتساب

)، مسجال بذلك اإلج�يلمن الناتج الداخيل  %4,4مليار درهم (أو  47,2ما يقارب  2020غ� املضمونة، فقد بلغ حجمها نهاية 
 .2019بنهاية مليار درهم مقارنة  3,7انخفاضا قدره 

 2019مبتم سنة  دوالر مليار 35,4مقابل  دوالر مليار 42,1، 2020مبتم سنة  العمومي الخارجي الدين بلغ األمرييك، دوالربال مقوما
 .دوالر مليار 6,6ارتفاع قدره بأي 

 تطور حجم الدين الخارجي العمومي: 15 رقم بيا� رسم
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 بنية الدين حسب املقرض�

 ديومتعد ثنائي�( الرسمي� للمقرض� املستحق الدين بهيمنة 2020 سنةلمتيزت بنية الدين الخارجي العمومي حسب املقرض� 
فقد عرف  ،حجم الدين املستحق للمقرض� الخواصأما بالنسبة ل .اإلج�يل للدين حجمال من %72تبلغ حصته  الذي) األطراف
منها  تشكلحيث ب، %28حصته من إج�يل الدين الخارجي العمومي إىل لتصل  2019مقارنة بنهاية مليار درهم  20,4 ـارتفاعا ب

 .%93ما نسبته ة الدولي ةلسندات يف السوق املاليل العامصدارات القطاع إ 

 األطراف متعددو املقرضون

 الدين حجم من %49أي ما يعادل  مليار درهم 183,3 األطراف متعددي للمقرض� املستحق الدين ، بلغ حجم2020مبتم سنة 
 البنكو ، والتعم� لإلنشاء الدويل البنكل ظيو .2019مقارنة بنهاية  مليار درهم 15,3مسجال ارتفاعا قدره  ،العمومي الخارجي
من حجم  %39أي ( مليار درهم 72 ، عىل التوايل،بحجم دين بلغ ساسي�األ  قرض�امل لالستث�ر األورويب والبنك للتنمية اإلفريقي

 ).%17( مليار درهم 31و ،)%26( مليار درهم 47و )،الدين املستحق للمقرض� متعددي األطراف

 الدين من %14 يعادل ما أي ،درهم مليار 26,1حوايل  بلغتفقد  اإلسالمية والعربية للصناديق املستحقة الديونفي� يخص و 
، ثم للتنمية مياإلسال  البنك يليه األوىل املرتبة باحتالل واالجت�عي االقتصادي �اءلإل  العريب الصندوق يستمرو .األطراف متعدد

 )،الدين املستحق للمقرض� متعددي األطرافحجم  من %6أو ( درهم مليار 11,9 ، عىل التوايل،بلغ دين بحجم العريب النقد صندوق
 ).%3( درهم مليار 5,6و )%5( درهم مليار 8,7و

 الثنائيون املقرضون

 الدين ج�يلإ  من %23 يعادل ما وأ  2020درهم سنة  مليار 86 ثنائي�ال لمقرض�املستحق ل العمومي الخارجي الدين حجم بلغ
 نسبةب األورويب االتحاد دولعىل مرتكزا  ثنائي�الخارجي العمومي املحصل عليه من الدائن� ال الدينويبقى  .العمومي الخارجي

  ).%12( العربية الدولو ) 13%(اليابان  ،70%

 مليار 33,5 بلغ دين بحجم للمغرب ثنايئ مقرض أولفرنسا  لظت ، حيثالثنايئ الدين حجم من %81 عىل دول أربعة تستحوذو 
 يبلغ دين بحجم واليابان) %21( درهم مليار 18,4 قدره دين بحجم أملانيا تليها ،)الثنايئ الدين من %39 يعادل ما ي(أ  درهم
 ).%7(درهم  مليار 6,3بحجم دين قدره  ململكة العربية السعوديةثم ا ،)%13( درهم مليار 11,1

 .الثنايئ األطراف) الدين من إج�يل %12 وأ ( درهم مليار 10,5 لدول العربية، فقد بلغ ما مقدارهاملستحق لوفي� يتعلق بالدين 

 الخواص واملقرضون الدولية املالية السوق

من مجموع الدين الخارجي  %28,1 وأ  مليار درهم 105,3قرض� الخواص امل املحصل عليه منالدين حجم  بلغ ،2020تم سنة مب
 .املاضيةسنة المقارنة مع  ممليار دره 20,4، مسجال بذلك ارتفاعا قدره العمومي

 2020 لسنة شتنرب شهر يف ة الدولية، األوليف السوق املالي سيادية سنداتين لأساسا إىل قيام الخزينة بإصدار ويرجع هذا التطور
 . مليار درهم) 26,7دوالر (ارات يمل 3ي بلغ ذالو  2020دجنرب لسنة  شهر يف الثا�و مليار درهم)،  10,8(بلغ مليار أورو مب

 :، وهممن الدين الخارجي العمومي %83مليار درهم أو  225,2رض� عىل قرض� الخواص، يستحوذ سبعة مقاملباستثناء و 

 املقرضون أبرز :12 رقم جدول

 الحصة الدائنون

 %27 والتعم�البنك الدويل لإلنشاء 
 %17 البنك اإلفريقي للتنمية

 %12 فرنسا
 %12 البنك األورويب لالستث�ر

 %7 أملانيا
 %4 اليابان

 %4 واالجت�عيالصندوق العريب لإل�اء االقتصادي 
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 بنية الدين حسب املقرتض�

وغ� تجاوز الدين الخارجي للخزينة دين باقي املقرتض� العمومي� (مضمون  ،2015منذ سنة  األوىل مرةللو  ،2020 سنة تممب
في� و . العمومي الخارجي الدينمن  %53,3ما يعادل  أيدرهم مليار  199,7). حيث بلغ حجم الدين الخارجي للخزينة مضمون
 الخارجي الدين إج�يل من % 46,7ما �ثل  وهو مليار درهم، 174,9لباقي املقرتض� العمومي� فقد بلغ الدين الخارجي يخص 

 .العمومي

 �ضرت املق تمجموعا :13جدول رقم 

 الحصة املقرتض� مجموعة

% الخزينة 3,53  
% العمومية واملقاوالت املؤسسات 7,45  

% العمومي البنيك القطاع 4,0  
% الرتابية الج�عات 5,0  
 0,1% العمومية املنفعة ذات املؤسسات

 بلغي دين وذلك بحجم دون الخزينة العامقطاع بال قرتض�للم مجموعة أول متثل العمومية واملقاوالت زال املؤسساتتال و 
 واملاء الصالحوهم: املكتب الوطني للكهرباء من حجم هذا الدين،  %80مقرتض� عىل حوايل  5يستحوذ و. درهم مليار 171,1

الوكالة املغربية للطاقة و  ،)%14املكتب الوطني للسكك الحديدية (و )، %19كتب الرشيف للفوسفاط (املو )، %26للرشب (
 .)%10غرب (باملالسيارة  ق)، والطر %11املستدامة (

 بنية الدين حسب العمالت

 األمرييك الدوالرب املقوم الدين ةحص، وسجلت %60,6 وروباأل بلغت حصة الدين الخارجي العمومي املقوم ، 2020يف نهاية سنة 
 .%3,9 نسبة الكويتي الدينارب املقوم ، بين� بلغت حصة الدين%30,7 نسبة

 الرصف سعر اتتقلب ملخاطر الخارجي الدين محفظة تعرض تقليص هامن شأنالتي ، و الدرهمبنية سلة وتبقى هذه البنية قريبة من 
 الدين الخارجي العمومي.وخدمة  عىل حجم هاثار آ والتقليل من 

 البنية حسب العمالت: 16رسم بيا� رقم 

 

 بنية الدين حسب نوع سعر الفائدة

 سنة خالل املسجلاملستوى مع مقارنة  %0,1 ـانخفاضا ب بذلك ةسجلم %2,5 العمومي الخارجي للدين املتوسطة التكلفة بلغت
2019. 

  

%60,6األورو
الدوالر والعمالت املرتبطة به

30,7%

%3,9الدينار الكويتي
%4,8عمالت أخرى

%60,0األورو%40,0الدوالر

حسب البنية
العمالت

سلة الدرهم
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 العموميالخارجي التكلفة املتوسطة للدين  : تطور17 رقم بيا� رسم

 

 حصة بلغت في� ،%74,5 نسبة ثابتال فائدةال سعر ذي الدين حصةحسب نوع سعر الفائدة، بلغت  الدينوفي� يخص بنية 
 .%25,5 تغ�امل فائدةال سعر ذي الدين

بالنظر إىل خدمة الدين  قليصم� يساهم يف ت ،باألوريبور ساساأ  ةمقوماألخ�ة  الحصةهذه من  %82وتجدر اإلشارة إىل أن 
 .لألسعار املرجعية يف السوق املالية الدوليةاملستويات املنخفضة 

. 2019 سنة مع نهاية تحسنا مقارنة، 2020نهاية سنة ، يف سعر الفائدة نطاقحسب نوع و  عرفت بنية الدين الخارجي العموميك� 
حصة الدين ذي سعر الفائدة  ، وانخفضتنقط مئوية 5مبقدار  ،%2,5 دونيث ارتفعت حصة الدين ذي سعر الفائدة الثابت ح

 األوروب ماملقو  املتغ�إضافة إىل ذلك، فقد عرفت حصة الدين ذي سعر الفائدة  وية.نقط مئ 3مقدار  ـب ،%3,5الثابت الذي يفوق 
 .%1 ـبالدوالر ارتفاعا طفيفا يقدر ب ماملقو  املتغ�الدين يف ح� عرفت حصة  %21 يف حدود حوايل ااستقرار 

 نوع ومجال سعر الفائدة : بنية الدين الخارجي العمومي حسب18 رقم بيا� رسم

 

 األصيل االستحقاق أجل حسب الدين بنية

من الدين طويل األمد.  أساسا تكونت الدين الخارجي العموميمحفظة  عىل أن أجل االستحقاق األصيلوتكشف بنية الدين حسب 
 .2020تم سنة مبسنة  20,8معدل املدة الزمنية لسداد القروض الخارجية القامئة،  بلغوهكذا 

بحصة  سنوات 10يفوق  أصيل استحقاق أجل ذات الخارجية القروض هيمنةب ،وتتميز بنية الدين حسب أجل االستحقاق األصيل
 من مجموع القروض.  %93

تعرض محفظة الدين الخارجي العمومي ملخاطر التمويل، فإنه يبقى محدودا بالنظر إىل أن املبالغ املستحقة  مدى وفي� يخص
  .من حجم الدين الخارجي العمومي %6 نسبة، 2020تم سنة مبتتجاوز،  مل ،ألقل من سنة

%3,4%3,3

%2,9%2,8%2,7
%2,6%2,4

%2,5

%3,3
%3,2

%3,2%3,1
%2,9%2,8

%2,6%2,6
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معدل التكلفة للدين الخارجي للخزينة معدل التكلفة للدين الخارجي العمومي

%2,5أقل من 
36%

%3,5و % 2,5ما ب� 
%4,5و % 3,5ما ب� 15%

14%

%4,5أكرث من 
9%

ة األوريبور لست
أشهر

21%

ة الليبور لست
أشهر

5%



2022 مرشوع قانون املالية لسنة    
 

   

  

42 

 أشهر وذلك نظرا لطبيعة 10و سنوات 8املدة الزمنية املتوسطة املتبقية لسداد الدين الخارجي العمومي  بلغتأخرى،  من جهةو 
 املدة هذه ك� بلغت ).يلةوط سدادمدة عىل  تتوزع( تجاه املقرض� الرسمي� سداد معظم القروض الخارجية للقطاع العمومي

  .ض� العمومي�رت أشهر بالنسبة لباقي املق 8و سنوات 7وبالنسبة للخزينة  أشهر 10و سنوات 9

 لسدادل املتبقية املتوسطة الزمنية املدة حسب الدين بنية: 20رسم بيا� رقم  األصيل االستحقاق أجل حسب الدين بنية: 19رسم بيا� رقم 

  

  الخارجيةالسحوبات عىل القروض 

 مليار درهم 36,6 قدرهارتفاعا  العامموارد االقرتاض الخارجي التي متت تعبئتها من طرف القطاع  سجل حجم، 2020مبتم سنة 
 .2019سنة  مليار درهم 39,5، مقابل مليار درهم 76,1ما مجموعه  ليبلغ

ة من طرف املؤسسات واملقاوالت العمومية أ تلك املعب حجم يار درهم، يف ح� بلغمل 63,0سحوبات الخزينة ما قيمته  مثلتوقد 
 مليار درهم. 13,1رب اما يق

 املقرتض� حسب السحوبات

مليار درهم  63,0، لتصل إىل 2019مليار درهم، مقارنة مع سنة  37,5عرفت السحوبات املعبأة من طرف الخزينة ارتفاعا قدره 
 من مجموع السحوبات. %83أي بحصة  2020متم 

مقارنة مع السنة  مليار درهم 0,9باقي املقرتض� العمومي�، فقد سجلت انخفاضا قدره  املعبأة من طرف سحوباتوفي� يخص ال
املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح  مؤسسات وهي: 4من طرف ها منمليار درهم)  9,1(أو %68املاضية. حيث متت تعبئة 

ملكتب وا ،مليار درهم) 1,5(للمطارات  املكتب الوطنيو  ،مليار درهم) 1,6( طاملكتب الرشيف للفوسفاو مليار درهم)،  5,2للرشب (
 مليار درهم).  0,8الوطني للسكك الحديدية (

 - همادر ال �يمبال  - ات عىل االقرتاض الخارجي العموميتطور السحوب: 21 رقم بيا� رسم
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  املقرض� حسب السحوبات

نتيجة إصدارين  مليار درهم 37,5بقيمة املقرض� الخواص  لدى، أساسا 2020سنة  برسم ،العامالقطاع متت تعبئة سحوبات  
 ثنائيي األطراف املقرض�لدى و  مليار درهم 29,5 حدوديف  متعددي األطراف املقرض� ولدىللخزينة يف السوق املالية الدولية، 

 .مليار درهم 9,2

 ، ما مجموعهمليار درهم 37,5بقيمة  املقرض� الخواص من لدن سحوباتعبأت، إضافة إىل ال الخزينةإىل أن  وتجدر اإلشارة
 املقرض�لدن  مليار درهم من 4,7و متعددي األطراف من املقرض� ليار درهمم 20,8من املقرض� الرسمي� ( ليار درهمم 25,5

  ثنائيي األطراف).

 العمومي� فقد همت أساسا القروض املربمة مع املقرض� ض�رت املقطرف باقي  منالتي متت تعبئتها  سحوباتال وفي� يخص
   يي األطراف.ثنائ املقرض� لدن من ليار درهمم 4,4و متعددي األطرافقرض� من لدن اململيار درهم  8,8الرسمي� منها 

 السحوبات حسب املقرض� الرئيسي�: إج�يل هذه البيا� التايل توزيع ويوضح الرسم

 توزيع السحوبات حسب املقرض� الرئيسي�: 22رسم بيا� رقم 

  

 الفائدة سعر وحسب العملة حسب السحوبات
  العملة حسب السحوبات

 %94 ، أساسا باألورو والدوالر، يف حدود2020 سنة للقطاع العمومي، خاللعىل االقرتاض الخارجي  املسجلة سحوباتمتت تعبئة ال
 .%41و %53بلغت، عىل التوايل،  ص، بحصمن مجموع السحوبات

) وحصة %47) يليها حصة السحوبات املعبأة باألورو (%48بين� بلغت حصة السحوبات املعبأة من طرف الخزينة بالدوالر (
 ).%1السحوبات املعبأة بالدينار الكويتي (

ال� ثم  )%5(الدينار الكويتي ) و %5(، يليها الدوالر %84ورو بحصة باقي املقرتض� العمومي�، بغلبة األ سحوبات  كذلك متيزتو 
 .)%3( اليابا�

 الفائدة سعر حسب السحوبات

من  %77مليار درهم (أو  58,4 بلغت حيث ،هيمنةم ثابتالفائدة الذات سعر القطاع العام  سحوباتلت ظ، 2020سنة رسم ب
تغ� عىل امل فائدةالسعر تكون من السحوبات ذات يف) %23أو (درهم  مليار 17,7، أي السحوبات أما باقي، )مجموع السحوبات

 .)%5( رأشه 6 لـ عىل أساس الليبورو  )،%19( أشهر 6 لـ أساس األوريبور

، بين� بلغت حصة %82سعر الفائدة الثابت  السحوبات عىل االقرتاض الخارجي للخزينة ذات حصةبلغت حسب املقرتض�، و 
قد ، فباقي املقرتض� العمومي�يخص سحوبات وفي� من إج�يل السحوبات.  %18تغ� ما يناهز املفائدة السعر  السحوبات ذات

 .%51 تغ�املفائدة السعر  تالسحوبات ذايف ح� متثل  منها بسعر فائدة ثابت %49تعبئة متت 
  

باقي متعددي 
األطراف

16%
البنك الدويل

15%
ي البنك االفريق
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 القطاعات حسب السحوبات

سيادية يف السوق املالية اللسندات ات الخزينة لإصدار  احتساب ، دونالعمومي للقطاع الخارجية القروض هتَُوجَّ بصفة عامة، 
  .ض� العمومي�رت باقي املقل االستث�رية الجهودو  اإلصالحات دعملو ، العامة امليزانية يف املدرجة ملشاريعا تمويلل حرصيا ،الدولية

 التوزيع القطاعي للسحوبات: 23رسم بيا� رقم 

 
 ،مليار درهم 13,1ما يناهز الخزينة املوجهة لدعم اإلصالحات  طرف من ةأ املعبالسحوبات  ، بلغت2020تم سنة يف مو 
يف ح� بلغت السحوبات املوجهة إلنجاز مشاريع  ،19-جائحة كوفيد تداعياتلتداب� املتخذة للتخفيف من لمليار درهم  10,1 

 مليار درهم. 2,2امليزانية حوايل 

من إج�يل  %7توجيهها أساسا لقطاع املاء والكهرباء (فقد تم  باقي املقرتض� العمومي�،ة من طرف أ السحوبات املعبوفي� يخص 
قطاع الطاقات املتجددة )، و %1قطاع النقل السكيك (و ، )%2(البنيات التحتية للمطارات و  ،)%2( ،قطاع املعادنو  )،السحوبات

)1%.( 

البنك و  ،صندوق النقد العريبو ، البنك الدويل لإلنشاء والتعم� لظي ،اتالقطاعحسب  �قرضامل بتوزيع مختلفوفي� يتعلق 
الجهود عم دأساسا يف  البنك األورويب لالستث�رك� ساهمت أملانيا و  .اإلصالحات لدعم الجهات املقرضةمن أهم  االفريقي للتنمية،

 . البنك االفريقي للتنميةو  البنك الدويل لإلنشاء والتعم� إىل جانب 19-جائحة كوفيد تداعيات واجهةمل

 لبنك األورويبا ، وعىل وجه الخصوصلها املمول�أهم من  املقرضون الرسميون ، يبقى�العمومي باقي املقرتض�ملشاريع بالنسبة و 
 ثمي األطراف، البنك الدويل لإلنشاء والتعم� كدائن� متعددو  البنك األورويب لالستث�رو  ،فريقي للتنميةالبنك اال و  ،لإلنشاء والتعم�

 .ثنائي�الدائن� ضمن الوأملانيا فرنسا 

 الدين الخارجي العمومي ةدمخ 

، مسجلة ارتفاعا 2019مليار درهم سنة  29,2مليار درهم مقابل  41,4 بلغت خدمة الدين الخارجي العمومي ،2020سنة  برسم
 درهم ارملي 1,1 ـالتأث� املزدوج الرتفاع خدمة الدين املسدد للمقرض� الرسمي� بدرهم. ويعزى هذا االرتفاع إىل  ارملي 12,2قدره 

  درهم. مليار 11,1 ـاص بالدين املسدد للمقرض� الخو  وارتفاع خدمة

، مئوية نقطة 3,6 ارتفاعا قدرهخدمة الدين الخارجي العمومي بالنسبة املئوية للمداخيل الجارية مليزان األداءات  سجلتوقد 
   .2020 سنةعند نهاية  %9,3إىل  2019 سنةمبتم  %5,7حيث انتقل هذا املؤرش من 

دعم اإلصالحات
17% 19-دعم ملواجهة جائحة كوفيد
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املاء و الكهرباء
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 تطور تحمالت الدين الخارجي العمومي: 24رسم بيا� رقم  

 

   أصل الدين

 وقد املاضية. سنةالدرهم  مليار 20,7مقابل  ،2020تم سنة مب مليار درهم 33 إىل دفعات أصل الدين الخارجي العمومي ارتفعت
صدار الخزينة يف السوق املالية إ ر أساسا لسداد التطو  ويرجع هذا .%59درهم أو  مليار 12,3ـ ارتفاعا يقدر ب هذه الدفعات عرفت

إلنشاء البنك الدويل لو النقد العريب  صندوق بعض القروض تجاه أقساط وبداية سداد ،مببلغ مليار أورو 2010سنة املنجز يف الدولية 
 .والتعم�

 :كالتايلتطورا  2020و 2019 سنتي ما ب�دفعات أصل الدين الخارجي العمومي  عرفت مبالغ، الدائن�ومجموعة  حسب املدين�

 - الدراهم مبالي� -: سداد أصل الدين الخارجي العمومي حسب املدين� 14جدول رقم 

2020 مةبالقي التغ�  9201   

 الدين الخارجي للخزينة 226 8 921 19 695 11

735  باقي املقرتض�الدين الخارجي ل 463 12 036 13 

 املجموع 689 20 957 32 268 12

 - الدراهم مبالي� - دائن�سداد أصل الدين الخارجي العمومي حسب ال: 15 رقم جدول
2020 التغ� بالقيمة  9201   

 املقرضون الثنائيون 618 9 510 9 108-

1 415 11  املقرضون متعددو األطراف 087 10 501 

01  962 11  البنوك التجارية 984 946 

 املجموع 689 20 957 32 269 12

 وائد والعموالت فال

وفي� يتعلق  .2019سنة مقارنة مع  مليار درهم 8,5 دودحيف  تحمالت الفوائد للدين الخارجي العمومي ، استقرت2020مبتم سنة 
ك�  ، جاء2020و 2019ما ب� سنتي ، فإن تطور تحمالت الفوائد والعموالت عىل الدين الخارجي العمومي الدائن� التوزيع حسب

 ييل:
 - الدراهم مبالي� - دائن�لدين الخارجي العمومي حسب التحمالت الفوائد و العموالت ل: 16جدول رقم 

2020 ةبالقيمالتغ�   9201   

 ونثنائيالن و املقرض 859 1 699 1 -160

 األطراف ومتعددون املقرض 240 3 188 3 52

 البنوك التجارية 445 3 580 3 135

 املجموع 544 8 467 8 77-

20,0

29,129,2

41,4
%5,7%6,0%5,7%6,0%6,8%6,8%5,8%5,7

%9,3

201220132014201520162017201820192020

خدمة الدين مبالي� الدراهم بالنسبة املئوية للمداخيل الجارية مليزان األداءات
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 القادمة سنوات عرشال خالل العمومي الخارجي الدين خدمة توقعات

 سبعسداد ، لسنوات العرش القادمةل العمومي تظهر توقعات خدمة الدين الخارجي، 2020 نهاية سنةبأساس الدين القائم عىل 
التي سوف و  ،ةالدولي ةيف السوق املالي من طرف الخزينة واملكتب الرشيف للفوسفاط املنجزة تصدارااإل مهمة برسم  مستحقات

 سفاط.للمكتب الرشيف للفو  بالنسبة 2025و 2024سنتي ؛ و للخزينة بالنسبة 2030و 2027 ،2026 ،2024 ،2022خالل سنوات  تتم

ة وذلك نظرا لطبيع ،طر إعادة التمويلاخم� يقلص م ،بنحو جيد سلسا الدينمنحى تحمالت أصل  يبقى هذه اإلصدارات،باستثناء 
عىل فرتات و  تدريجيا أقساطها تسديد الرسمي� يتماملقرض�  من قروض معبأة لدى أساساوالتي تتكون  تعاقد عليھاالديون امل

 .األمد طويلة

توقعات خدمة الدين من املتوقع أن تعرف ، السندات السيادية باستثناء تحمالت إصداراتو ، العرش القادمةخالل السنوات  
 ناهزت. وهكذا، فإن خدمة هذا الدين س%7,4يف املتوسط وبوت�ة سنوية قدرها الرسمي� انخفاضا املقرض� تجاه  الخارجي العمومي

 حوايل إىل 2030و 2026ما ب� خالل الفرتة ، تنخفضقبل أن  ،يف املتوسط مليار درهم 25,3حوايل  2025و 2021ما ب�  خالل الفرتة
 .املتوسطيف  مليار درهم 17,5 

 خالل العرش السنوات القادمة العمومي الخارجي الدين خدمة توقعات: 25 رقم بيا� رسم
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 املضمونلدين الداخيل ا
لبنكية و ا ةوميبعض املؤسسات العملدن لسندات املصدرة من و ا املرصفيةقروض للالدولة من طرف عرفت الض�نات املمنوحة 

طاقة الوكالة املغربية لل ،طنجة املتوسط مجموعة الوكالة الخاصة، املكتب الوطني للسكك الحديدية ،الطرق السيارة باملغرب(
املقاوالت  ومؤسسات للض�ن المتثلت يف إنشاء صندوق  2020تعديالت خالل سنة  )والسياحي القرض العقاريو  املستدامة

الدولة. ويتجىل هذا التعديل يف تحمل املخاطر من طرف  لحساب CCGالذي يديره صندوق الض�ن املركزي   FGEEPةوميالعم
 ، ويبقى تدخل الدولة كمالذ أخ�.CCGصندوق الض�ن املركزي 

، من خالل إصدار املكتب 2020 دجنربمن طرف هذا الصندوق يف  ةأول عملية متويل مضمون انجاز 2020رفت سنة وهكذا فقد ع
 درهم. يبقيمة مليار  لسنداتالوطني للسكك الحديدية 

 قدو . اإلج�يلمن الناتج الداخيل  %3,6وهو ما �ثل  ،2020 دجنرب متميف  مليار درهم 38,6الدين الداخيل املضمون حجم بلغ 
. ويرجع هذا املاضيةمقارنة مع السنة  %9,8 نسبة أو 2020مليار درهم يف  3,5الدين الداخيل املضمون مبا يقارب حجم ارتفع 

مليار درهم، في� تم التخفيف من حجمه عرب سداد  6,2 ـبمببلغ إج�يل يقدر مضمونة إىل ثالثة إصدارات جديدة  أساسا االرتفاع
 برسم أصل الدين. مليار درهم 2,7قدره مبلغ 

 البنية حسب املستفيدين 

من حجم  %58أبرز املؤسسات التي تستفيد من ض�ن الدولة في� يخص االقرتاض الداخيل بحصة  الطرق السيارة باملغربتبقى 
، )%7( جموعة الوكالة الخاصة طنجة املتوسطومب، )%32(الدين الداخيل املضمون، متبوعة باملكتب الوطني لسكك الحديدية 

 .)%1القرض العقاري والسياحي (بو ) %2( املستدامة للطاقة املغربية الوكالةوب

  2020إصدارات سنة 
 تتمثل في� ييل: والتي وعملية استبدال واحدة إصدارين جديدين 2020عرفت سنة 

 بنفسدرهم وإصدار  يمببلغ مليار قد�ة سندات ل ستبدالاإىل عملية  2020 فربايرشهر يف الطرق السيارة باملغرب لجوء  -
بسعر فائدة و سنة  15 إىلمهلة للسداد تصل  سنة مع 30أمد  اتذجديدة مضمونة من طرف الدولة  سنداتل املبلغ

   ؛%3,92متوسط 

سنة مع  30أمد  اتمليار درهم ذ 2,2مضمونة من طرف الدولة مببلغ  سنداتل 2020إصدار نفس املؤسسة يف غشت  -
  و ؛%3,60سعر فائدة متوسط و سنة  15 إىلمهلة للسداد تصل 

 قاوالت العموميةسندات مضمونة من طرف صندوق ض�ن املؤسسات وامللإصدار املكتب الوطني للسكك الحديدية  -
 .%3,81سنة وسعر فائدة 15 إىلمع مهلة للسداد تصل سنة  30أمد  اتذ 2020مليار درهم يف دجنرب  2قيمة ب

 خدمة الدين الداخيل املضمون 
 موزعة ك� ييل: 2020مليار درهم سنة  4,3خدمة الدين الداخيل املضمون بلغت تحمالت 

   و ؛2019مليار درهم مقارنة مع سنة  1,9مليار درهم برسم تحمالت أصل الدين، بارتفاع قدره  2,7 -

 .2019مليون درهم مقارنة مع سنة  200 ـبدرهم من تحمالت الفوائد بارتفاع يقدر  مليار 1,6 -

  الرئيسية للدين الداخيل املضموناملؤرشات 

 تطورت املؤرشات الرئيسية للدين الداخيل املضمون عىل الشكل التايل:

أشهر مقارنة  4و سنة هقدر  اارتفاع ، مسجلة بذلك2020نهاية  سنة 13 املتبقية لسداد الدينالزمنية املتوسطة املدة ت بلغ -
 درهم مليار 6,2مببلغ  2020سنة  عرفتهاالتي  ةالجديد تاإلصدارا إىلهذا االرتفاع أساسا  ويعزى 2019. سنةنهاية مع 

 و ؛سنة 30وأمد 
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مقابل  2020تم سنة مب %4,5بلغت  ثنقطة) حي 0,3(تراجعا طفيفا  املضمون الداخيل سجلت التكلفة املتوسطة للدين -
 . 2019سنة متم  8,4%

 2020تم سنة مبمليار درهم  6,671 ما يناهز املضمونلدين الداخيل او  الداخيل للخزينةحجم الدين مجموع ، بلغ وهكذا
 %8,5حوايل  ويشكل الدين الداخيل املضمون .%8,2، مسجال بذلك ارتفاعا قدره 2019سنة نهاية بمليار درهم  9,620مقابل 

  .املجموعمن هذا 
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 التدب� النشيط للدين

 لدين الداخيلا 

تهدف سياسة التدب� النشيط للدين الداخيل املعتمدة من طرف مديرية الخزينة واملالية الخارجية إىل التقليص من مخاطر إعادة 
 التمويل عن طريق متليس جدول سداد الدين الداخيل وذلك من خالل خفض ذروة التسديدات خالل بعض األشهر والسنوات. 

شهرا والتي تتمثل  18دة رشاء و/أو تبادل سندات الخزينة ذات اآلجال املتبقية األقل من ويتجسد التدب� النشيط يف عمليات إعا
 يف اسرتجاع سندات قد�ة واستبدالها بسندات جديدة.

وتجدر اإلشارة إىل أن مديرية الخزينة واملالية الخارجية ال تتوخى مكاسب مالية فورية من هذه العمليات، بل تهدف باألساس إىل 
 يجابا عىل تكلفة متويل الخزينة.إ من خطر إعادة التمويل م� قد ينعكس التقليص 

 2020حصيلة 

 ، تسع عمليات تبادل سندات الخزينة وثالث عمليات إعادة رشاء، مببلغ إج�يل يقدر2020سنة خالل  ،أنجزت مديرية الخزينة
 تايل:مليار درهم. ويتوزع املبلغ املعاد رشاؤه حسب سنة االستحقاق كال 35,9 ـب

 ؛ 2020مليار درهم تتعلق بإعادة رشاء مستحقات سنة  9,7 -

 و؛ 2021مليار درهم تتعلق بإعادة رشاء مستحقات سنة  24,9 -

 .2022مليار درهم تتعلق بإعادة رشاء مستحقات سنة  1,3 -

سندات الخزينة  بالخصوص وهمت مليار درهم 22,1بلغ حجم إصدارات سندات الخزينة يف إطار عمليات تبادل سندات الخزينة 
سنة. وقد مثل حجم الطلب اإلج�يل عىل سندات الخزينة املصدرة يف إطار عمليات التبادل  30سنوات و 5ذات اآلجال ما ب� 

من حجم الطلب اإلج�يل  %13 ما يناهزمليار درهم. و�ثل هذا املبلغ  43,4حوايل ىل إيصل بلغ مب وذلك مرت� الحجم املعاد رشاؤه
 سنوات وأكرث. 5من حجم الطلب عىل اآلجال  %39,5و 2020املسجل خالل حصص املزادات املنجزة سنة 

 -مبالي� الدراهم  –مدد السندات واملبالغ املصدرة يف إطار عمليات االستبدال : 17 رقم جدول

  مبلغ االستبدال )%( الحصة
 سنوات 5 517 15 %70,3

 سنوات 10 58 %0,3

 سنوات 15 157 %0,7

 ةسن 20 844 %3,8

 ةسن 30 503 5 %24,9

 املجموع 079 22 %100
  ناتج عن الفرق الحاصل نتيجة عملية تقييم السندات املعاد رشاؤها والسندات املصدرة بثمن السوق ومبالغ االستبدال*الفرق ب� املبالغ املشرتات 

 مبا ييل: 2020تنفيذ برنامج التدب� النشيط للدين الداخيل سنة  وقد اتسم

وعىل إثر اندالع األزمة الصحية يف بداية شهر مارس والتي كان لها تأث� كب� عىل طلب  2020خالل النصف األول من سنة  -
مليات تبادل ع لثالثجية املستثمرين ورغبتهم يف عمليات تبادل سندات الخزينة، أنجزت مديرية الخزينة واملالية الخار 

 تحصة واحدة وبذلك وصل إج�يل املبلغ الذي متلبتشاور مع البنوك وسطاء قيم الخزينة،  ،سندات الخزينة وألغتل
الصندوق مليار درهم. عالوة عىل ذلك، وبسبب تراكم فائض الخزينة بعد إحداث  4,7إعادة رشائه خالل هاته الفرتة إىل 

لخزينة، تم تنظيم حصة إعادة ل يةتمويلالحاجيات لغياب املؤقت لوال "19-كورونا "كوفيد الخاص بتدب� جائحة ف�وس
 ؛مببلغ مليار درهم 2021أبريل  6بتاريخ الخزينة رشاء سندات 
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 خمس نجازإ عودة تدريجية للمستثمرين إىل سوق سندات الخزينة، م� مكن من  2020شهد النصف الثا� من سنة  -
 تحس� تدب�مليار درهم. باإلضافة إىل ذلك ومن أجل  17,2قدره معاد رشائه بلغ مبسندات الخزينة لعمليات تبادل 

عبئة ما ت والتي مكنت منالسوق املالية الدولية عىل إثر اإلصدارات التي قامت بها الخزينة يف املرتاكم  لخزينةافائض 
 دجنرب 29و 22سندات الخزينة يف لجية عمليتي إعادة رشاء مليار درهم، أنجزت مديرية الخزينة واملالية الخار  37يقارب 
 مليار درهم. 13مببلغ إج�يل معاد رشائه قدره  2020

اهت�م  وذلك إما بسبب قلة متيز أيًضا بإلغاء ثالث حصص تبادل سندات الخزينة من السنة وتجدر اإلشارة إىل أن النصف الثا�
 يث الحجم ومستويات أسعار الفائدة.املستثمرين أو بسبب الرشوط املعروضة من ح

بالنسبة لتأث� عمليات التدب� النشيط للدين الداخيل عىل مؤرشات التكلفة واملخاطر املتعلقة مبحفظة الدين الداخيل، فقد أما 
 أدت هاته العمليات إىل:

التخفيف من خطر إعادة التمويل املرتبط بدين الخزينة من خالل (أ) تقليص مستحقات الشهور املعنية بعمليات  -
 2021مليار درهم كمتوسط شهري خالل سنة  2,5وبحوايل  2020متوسط شهري سنة كمليار درهم  1,3االستبدال بحوايل 

متديد املدة املتوسطة املتبقية لسداد الدين الداخيل و (ب)  2022مليار درهم كمتوسط شهري خالل سنة  0,2وبحوايل 
 ؛أشهر 5مبا يقارب 

مليون درهم. وقد نتج هذا االرتفاع عن  185,2بحوايل  2020سنة  ةااملؤدارتفاع لصايف تحمالت فوائد الدين الداخيل  -
جة إلعادة الرشاء املبكر مليون درهم نتي 67,8بحوايل  2020ة سنة االتأث� املزدوج النخفاض تحمالت الفوائد املؤد

مليون درهم نتيجة إعادة رشاء  7,6مليون درهم و 245,4ملستحقات السنة ذاتها، وزيادة هاته التحمالت بحوايل 
 و ؛عىل التوايل 2022و 2021مستحقات سنتي 

ار درهم يف إطار ملي 13نتيجة إعادة رشاء  اإلج�يلنقطة مئوية من الناتج الداخيل  1,2تخفيض نسبة املديونية مبقدار  -
 نهاية السنة. ت�عمليتي إعادة الرشاء املنجز 

 - همادر ال ي�مبال  –مع أو بدون إعادة الرشاء  2020برسم سنة  ةااملؤدتحمالت الفوائد : 18 رقم جدول

 األمد بدون إعادة رشاء السندات بعد إعادة رشاء السندات التغ� بالقيمة
 2020رشاء مستحقات إعادة  

 اأسبوع 52 25,3 18,5 6,8-
 سنت� 98,3 72,1 26,2-
 سنوات 5 70,6 59,4 11,3-
 سنوات 10 38,7 35,7 3,0-

 سنة 15 93,3 72,8 20,5-
  2021إعادة رشاء مستحقات  

 اأسبوع 13 0,0 0,7 0,7
 اأسبوع 26 0,0 17,1 17,1
 اأسبوع 52 0,0 30,7 30,7

 سنت� 0,0 106,3 106,3
 سنوات 5 116,1 127,7 11,5
 سنوات 10 12,1 83,2 71,0
 سنة 15 0,0 8,0 8,0

 2022إعادة رشاء مستحقات 
 اأسبوع 52 0,0 1,3 1,3
 سنت� 0,0 5,4 5,4
 سنوات 5 0,0 0,9 0,9

 2020الفوائد املوفرة نتيجة إعادة رشاء مستحقات سنة  67,8-
 2021الناتجة عن إعادة رشاء مستحقات سنة الفوائد اإلضافية  245,4

 2022الفوائد اإلضافية الناتجة عن إعادة رشاء مستحقات سنة  7,6
 2020سنة  ةإج�يل تأث� عمليات التدب� النشيط عىل الفوائد املؤدا 185,2
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املالية و  للدين الداخيل أثرا نوعيا عىل تدب� الدين إذ متكن مديرية الخزينة طالتدب� النشيباإلضافة إىل هاته النتائج، فإن لعمليات 
 من متليس حاجيات الخزينة عىل مدار السنة وتدب� أحسن لسياسة اإلصدارات. الخارجية

 -الدرهم  مبالي� -جدول سداد دين الخزينة (فوائد + أصل الدين) : 26 رقم بيا� رسم

 

 لدين الخارجيا 

يف إطار مواصلة سياسة التدب� النشيط للمديونية الخارجية التي تهدف إىل التخفيف من عبئها عىل االقتصاد الوطني والحد من 
، 2020، قامت مديرية الخزينة واملالية الخارجية، خالل سنة مبحفظة الدين الخارجي للخزينةتأث�ات املخاطر املالية املرتبطة 

 نةس منذالتدب� النشيط للمديونية من خالل عمليات الحجم اإلج�يل للديون املعالجة ليصل  مليون درهم 3,5 مبعالجة حوايل
 .مليار درهم 85إىل ما يناهز  1996

 مبالي� الدراهم –حسب اآلليات  الخارجية للمديونية النشيط التدب�: توزيع عمليات 27 رقم بيا� رسم

 

 تحويل الدين إىل الذي متت معالجته خالل هذه السنة والذي تّم يف إطار مواصلة تنفيذ اتفاقية درهممليون  3,5وينقسم مبلغ 
 االيطالية إىل: مع الحكومة ةاستث�رات عمومية املوقع

 و ؛البرشيةاملبادرة الوطنية للتنمية  مشاريع درهم يف إطار مليو� -

غريب املنجز بالتعاون مع كل من وزارة الثقافة والشباب امل الحفاظ عىل الرتاث الثقايف مرشوع مليون درهم يف إطار 1,5 -
 .(Université de Sienne)يطالية سي� اإلوالرياضة وجامعة 
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 اتحويل الدين املوقعة مع إيطالي التفاقيةالوضعية املالية  :28 رقم بيا� رسم 

 
والتي متثل  2020خالل سنة  املستحقة لفائدة إيطاليامليون درهم من الديون  5,7ما مجموعه تفاقية هذه اال  يف إطار ألغيوقد 

 .2019ما تّم تحويله سنة 

  

138,2   

21,8   10,9   8,1   -

رة التنسيقية الوطنية للمباد
الوطنية للتنمية البرشية

وزارة الثقافة غ� ممنوح

األموال املمنوحة األموال املحولة
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 لسندات الخزينة السوق الثانوية

 نشاط السوق الثانوية لسندات الخزينة 

تطور نشاط السوق الثانوية  عرف، 19-كوفيد جائحةتباطؤ كب� يف النشاط االقتصادي والشكوك الناجمة عن اتسمت بظل ظرفية يف 
 .ماعاضا لسندات الخزينة انخفا

معامالت  عرفت السياق، ويف نفس .2019يف سنة  %50مقابل زيادة قدرها  %12انخفضت املبادالت الباتة بنسبة  فقد ،وهكذا
 .املاضيةالسنة الذي ميز ستقرار ال مقابل ا 2020نهاية سنة  %18 بنسبةتداول حجم املاللسندات الخزينة تراجعا يف  االستحفاظ

انخفض متوسط  في� 2019سنة  0,70مقابل  2020سنة  0,55بلغ معدل الدوران  حيثبسيولة السوق الثانوية  ك� تدهورت
مليون درهم عىل  76مليار درهم و 1,6ليصال إىل  %3و %12ة الواحدة بنسبة الحجم اليومي للمبادالت والحجم املتوسط للمعامل

 .التوايل

نقطة أساس مقارنة  52أما بالنسبة ملعدالت الفائدة املسجلة يف السوق الثانوية، فقد متيزت بانخفاض إج�يل بلغ يف املتوسط 
خفض بنك املغرب  إىلالقص�ة املدى،  األذون الخصوصهم بهذا االنخفاض، الذي  يعزى. و2019نهاية سنة  املسجلةمبستوياتها 

 .لسعر فائدته الرئييس مرت�

 املبادالت الباتة

 يةللظرف رنظباليًا ضعيًفا نسبيبقى هذا التباطؤ حجم  غ� أن يف هذا السياق املضطرب، اتسم نشاط السوق الثانوية بتباطؤ املبادالت
، 2019مقارنة بسنة  %12عامالت انخفاًضا طفيًفا بلغ إج�يل حجم امل سجل، وهكذاالصعبة التي مرت بها السوق هذه السنة. 

 .مليار درهم 372,4مليار درهم إىل  421,2حيث انتقل من 

حيث مقارنة باملتوسط الشهري املحقق هذا العام  %50بنحو  للمعامالت وتجدر اإلشارة إىل أن شهر أبريل وحده سجل انخفاضاً 
ويعزى هذا االنخفاض . الشهري مليار درهم يف املتوسط 31 ىل حدودإيف ح� وصل حجمها  ،مليار درهم 15مل يتعد حجم املعامالت 

حتياجات ال الغياب املؤقت للشهر أبريل بسبب الحصت� األوليت� ملزادات سندات الخزينة عرب السوق األولية الغاء  ىلإأساسا 
 جائحة ف�وس الصندوق الخاص بتدب� إطاركنتيجة لرتاكم فائض الخزينة عىل إثر تحصيل املبالغ املعبئة يف  لخزينةل يةتمويلال

 ."19-كورونا "كوفيد

 اتاألذون ذ املتوسط والطويل عىل حسابذات املدى السندات  التي همتاملعامالت  تزايدالسنوات األخ�ة، استمر  وعىل غرار
 جنربيف نهاية د  %74إىل  2019 جنربيف نهاية د  %80عامالت من الكيل للمحجم الانخفاض حصتها يف القص� عىل الرغم من  املدى
 متم %21 مقابل 2020سنة  متم %26 نسبة لتبلغ %5بنسبة  القص�ةاألذون  همتارتفعت نسبة املعامالت التي  يف ح� ،2020
 .2019سنة 

 السوق يف صداراتاإل دينامية  وكذا إىل املؤسساتي� عىل هذا النوع من األوراقطلب املستثمرين ارتفاع  ىلإالتطور  ويعزى هذا
 األولية.

 توزيع حجم املعامالت الباتة حسب األمد: 29 رقم بيا� رسم

 
  

%21

%45

%34

%26

%41

%33

األمد القص�

األمد املتوسط

األمد الطويل

0202: الحلقة الخارجية
2019: الحلقة الداخلية
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 الخطوط املتداولة 

نتيجة وذلك  2019فقط سنة  81مقابل  128ليصل إىل  2020جميع اآلجال بشكل ملحوظ سنة لارتفع عدد الخطوط املتداولة 
يف  65مقابل  2020يف نهاية دجنرب  98(الداخيل حفظة الدين مل املكونةالخطوط كذا عدد االكتتابات يف السوق األولية و رتفاع ال 

 ).2019نهاية دجنرب 

، حيث %10هذه الخطوط بنسبة  همتعدد الخطوط املتداولة، انخفض عدد املعامالت التي  يف املسجلاالرتفاع عىل عكس و 
وانخفاض  الثانوية ، م� يعكس تراجع النشاط عىل مستوى السوق2020 سنةمعاملة  4.919إىل  2019معاملة سنة  5.394انتقل من 

 .تهاسيول

مسجلة يولة ، وبالتايل األكرث ساملستثمريناألكرث تداوًال من قبل  قص�ةالذات اآلجال كانت الخطوط فقد وحسب اآلجال املتبقية، 
 .%55 والذي ناهزالداخيل لدين الكلية لملحفظة امعدل دوران التي تفوق ، و %164حوايل  تدوران بلغ تمعدال 

 معامالت االستحفاظ 

مليار درهم (مبا فيها  11.221حيث بلغ  بالسنة املاضيةمقارنة  %18انخفاًضا بنسبة  2020معامالت االستحفاظ سنة حجم  سجل
 عمليات نقل امللكية وعمليات اسرتدادها).

ة املتبقية املدعىل أساس ( مد املتوسطبالنسبة للسندات التي تم استع�لها كض�ن لهذه املعامالت، يالحظ أن السندات ذات األ  
والسندات  األذونبين� وصلت حصتي  %57 غت نسبتهاحيث بل كرث استع�ال من طرف املستثمريناأل كانت  آلجال االستحقاق)

 .عىل التوايل 2020يف متم  %32و %11 ـل الطويلة األمد

 السندات املستعملة كض�ن توزيع عمليات االستحفاظ حسب األمد: 30رسم بيا� رقم 

 

 مستويات معدالت الفائدة يف السوق الثانوية 

عىل هكذا و و . اقوي افقد عرفت عىل العموم منحى تنازلي، 2020خالل سنة  يتعلق بتطور معدالت الفائدة يف السوق الثانويةفي�  
لغ ما يقارب بهم جميع اآلجال و السوق األولية، سجلت معدالت الفائدة يف السوق الثانوية انخفاًضا الفائدة يف غرار تطور معدالت 

ذات  لألذوناالنخفاضات عىل مستوى معدالت فائدة  ربجلت أكسُ قد . و 2019مقارنة بنهاية دجنرب نقطة أساس يف املتوسط  52
 أساس يف املتوسط. نقطة 80 تبلغ إذأسبوًعا  26و 13أمد 

 75مبقدار  2020 بنك املغرب يف مارس ثم يف يونيو �التي قام بهخفض سعر الفائدة الرئييس  تيىل عملإ اساسأ ا التطور ذويعزى ه
 .%1,5ىل إ ثم %2 ىلإ %2,25نتقل من لينقطة أساس يف املجموع 
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 الفائدة يف السوق الثانوية تمعدال منحنى : تطور 31 رقم بيا� رسم

 

  السوق الثانويةسيولة 

عدل مالثالث واملتمثلة يف الرئيسية  ك� يتضح ذلك من خالل تطور مؤرشاتها تراجعا 2020خالل سنة  ةعرفت سيولة السوق الثانوي
 .متوسط الحجم اليومي للمعامالت الباتة والحجم املتوسط للمعاملة الواحدةو  الدوران

 معدل الدوران 

للتذك� يتم احتساب معدل الدوران بقسمة حجم املعامالت املسجل خالل فرتة معينة عىل الحجم الكيل للخطوط املتداولة. وقد 
املصدر من خالل من مجموع الدين  %55 نسبة ، م� يعني أن2019نة س 0,77 مقابل 0,55ناهز معدل الدوران لهذه السنة 

 .ةالثانوي داوله يف السوقتم تعمليات االكتتاب يف السوق األولية 

 ت الباتةالحجم املتوسط للمعامال 

يتم احتساب الحجم املتوسط للمعامالت الباتة بقسمة الحجم الكيل للمعامالت الباتة عىل العدد الكيل للمعامالت املسجلة خالل 
 76، بلغ هذا املعدل 2020الل سنة نجاز معامالت ذات حجم أكرب. خإ فرتة معينة. �كن هذا املؤرش من قياس قدرة املتدخل� عىل 

 .%3قدره  طفيف أي برتاجع 2019مليون درهم سنة  78مليون درهم مقابل 

 للمعامالت الباتة اليومي املتوسطالحجم 

  .   2019مليار درهم سنة  1,7 مقابل 2020سنة  مليار درهم 1,6متوسط الحجم اليومي للمعامالت الباتة  بلغ

 الخزينة لسندات اإللكرتو� يف منصة التداول نشاطال تطور 

لتي أبرمتها ا تفاقيةال جميع بنود ا حيز التنفيذ السوق اإللكرتو� لسندات الخزينة ودخول طالقسنوات عىل ان 5بعد مرور أكرث من 
التداول  ة من خالل منصة، عرف نشاط السوق اإللكرتو� لسندات الخزينمع وسطاء قيم الخزينةالخزينة واملالية الخارجية  مديرية

 اإللكرتو�، تحسنا ملحوظا عىل مستوى األسعار والحجم املتداول.

ق عليه لعدد متفرشاء والبيع الأسعار  بإشهار �امللزم وسطاء قيم الخزينةاملخصص للبنوك  B2Bيف هذا اإلطار وعىل مستوى قسم 
مقارنة مع الحجم الذي تم تسجيله  %12ارتفاع بنسبة بمليار درهم، أي  54,8بحجم كيل بلغ  معاملة 963 انجاز، تم السندات من
 .2019يف 

   .مليار درهم 4,6كيل بلغ حجم ب معاملة 22نجاز إ تم فقد  املؤسساتي�،مستثمرين املخصص للقسم ال، وهو B2Cفي� يخص قسم 

الفائدة  عرسمنحنى معدالت مع  متطابقة�، فقد كانت منصة التداول اإللكرتو  يف اشهارهاأما بالنسبة ملعدالت الفائدة التي تم 
 نرشه البنك املركزي.ياملرجعي لسندات الخزينة الذي 
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 : منحنى معدالت الفائدة عرب منصة التداول االلكرتو� ومعدالت منحنى سعر الفائدة املرجعي32 رقم بيا� رسم
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 التدب� النشيط للخزينة العمومية
ذا، يتم التدب� النشيط للخزينة العمومية. وهك عىلمديرية الخزينة واملالية الخارجية  تسهر ،العمومية يةأمثل لل�لتدب� من أجل 
ات عىل شكل عملياستحفاظ سندات الخزينة أو عمليات طريق إما عن  ةلخزينة يف السوق النقديلفائض املؤقت التوظيف 

 ةالقرتاض يف السوق القامئا يتم اللجوء لعمليات ،لخزينةل التمويلية املؤقتةحاجيات الولتلبية  .ب� البنوك ةيف السوق القامئالتوظيف 
 ب� البنوك.

سبوعي كنتيجة مبارشة لتأث� األ توسط  امليفمليار درهم  90,2بتفاقم عجز السيولة البنكية التي بلغت  (أ) خاص متيز سياق جديف 
مليار  11,5 تي قاربتارتفاع موجودات الحساب الجاري للخزينة الب و(ب)واملايل لبالدنا،  يقتصاداملجال اال األزمة الصحية عىل 

بعمليات  املتعلقة وتلك "19-الصندوق الخاص بتدب� جائحة ف�وس كورونا "كوفيددرهم كمتوسط يومي بسبب تراكم مداخيل 
 .ةالدولي ةيف السوق املالي صدارإل ا

 املساهمة يف التخفيف من عجز السيولة لدى البنوك 2020 كان الهدف من عمليات التدب� النشيط للخزينة املنجزة خالل سنةو 
ومتك� مديرية الخزينة واملالية الخارجية من احرتام اسرتاتيجيتها  ةضخ فائض الحساب الجاري للخزينة يف السوق النقدي عرب

 املتعلقة بإصدار سندات الخزينة يف سوق املزادات.

  2020العمليات املنجزة خالل سنة 

 عملية توظيف فائض 381منها عملية  386، 2020بلغ عدد العمليات التي قامت بها مديرية الخزينة واملالية الخارجية خالل سنة 
 2020. وقد تم اللجوء خالل سنة 2019عملية سنة  352ب� البنوك مقابل  ةعمليات اقرتاض يف السوق القامئ خمسالخزينة و 

األيام وقعة يف بداية لخزينة املتل يةتمويلالحاجيات ال غطيةب� البنوك بطريقة مؤقتة وذلك لت ةعمليات االقرتاض يف السوق القامئل
 .املعنية بهذه العمليات

 2020عدد عمليات التوظيف املنجزة خالل سنة : 19 رقم جدول

 البنوك ب� ةالقامئ السوق يفاقرتاض  عمليات
   عمليات التوظيف

   ب� البنوك ةيف السوق القامئ عن طريق االستحفاظ
 العمليات املنجزة 81 300 5

 التوزيع %21 %78 %1

  الحجم املوظف وأسعار الفائدة 

 الحجم املوظف

مليار  674,8ليبلغ  %25سجل الحجم اإلج�يل املوظف من طرف مديرية الخزينة واملالية الخارجية لدى البنوك انخفاضا بحوايل 
سنة  %31ويرجع ذلك أساسا إىل انخفاض طلب البنوك بحوايل  .2019مليار درهم خالل سنة  900,2مقابل  2020درهم خالل سنة 

 من طرف بنك املغرب لتلبية احتياجات البنوك من السيولة. ةنتيجة ارتفاع السيولة التي تم ضخها يف السوق النقدي 2020

املوظف  من الحجم اإلج�يل %79، فقد بلغت حصة عمليات االستحفاظ هاأما بخصوص توزيع عمليات التوظيف حسب نوع
 ب� البنوك.  ةوظفت يف السوق القامئ %21مقابل نسبة 

مليار درهم السنة املاضية.  6,2مقابل  2020مليار درهم خالل سنة  7,0بالنسبة للحجم الجاري املوظف لهذه العمليات، فقد بلغ 
يف ح� بلغ الحجم الجاري مليار درهم  6,6وحسب نوع العمليات، بلغ الحجم الجاري املوظف عن طريق االستحفاظ حوايل 

مليار درهم عىل التوايل سنة  0,8مليار درهم و 6,1مليار درهم مقابل  0,9لعمليات التوظيف يف السوق القامئة ب� البنوك حوايل 
2019. 
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 أسعار فائدة عمليات التوظيف 

 43,9الخارجية انخفاضا مه� بحوايل  سجل متوسط العائد املحصل عليه عىل عمليات التوظيف من طرف مديرية الخزينة واملالية
. ويرتبط هذا االنخفاض بقرار بنك املغرب املتعلق 2019سنة  %2,21مقابل  %1,77حيث بلغ  2020نقطة أساس خالل سنة 

 منهذا السعر  نتقلنقطة أساس يف املجموع لي 75بحوايل  2020بخفض سعر الفائدة الرئييس مرت� خالل شهري مارس ويونيو 
 .%1,5ىل إ %2,25

. ومقارنة مع سعر الفائدة املرجعي يف سوق %1,775في� يخص عمليات التوظيف عن طريق االستحفاظ، فقد بلغ سعر فائدتها و 
 + نقطة أساس.5,1)، فقد سجل هذا السعر بذلك أداء إيجابيا بحوايل %1,724االستحفاظ الذي يتم نرشه من طرف بنك املغرب (

، مسجال فارقا سلبيا بحوايل %1,694ف يف السوق القامئة ب� البنوك، فقد بلغ سعر فائدتها املتوسط أما في� يخص عمليات التوظي
نقطة أساس مقارنة مع سعر الفائدة اليومي املتوسط املرجح للسوق القامئة ب� البنوك الذي يتم نرشه من طرف بنك املغرب  -9,8

)%1,792(. 

 البنوك ب� ةالقامئ السوق يف االقرتاض عمليات

ب� البنوك لسد  ةعمليات اقرتاض يف السوق القامئ 5 ـمن أجل ض�ن تدب� أمثل للدين، قامت مديرية الخزينة واملالية الخارجية ب
مليار درهم وذلك  6,5حاجيات التمويل املؤقتة والتي كانت متوقعة يف بداية األيام املعنية. وقد بلغ الحجم االج�يل املقرتض حوايل 

 .%1,80ئدة متوسط بلغ بسعر فا

 عمليات توظيف فائض الخزينة العمومية  دمد

لتدب� املخاطر املتعلقة بعمليات توظيف فائض الحساب مديرية الخزينة واملالية الخارجية وفقا للقواعد املعتمدة من طرف 
ب� البنوك ال يتجاوز اليوم الواحد، بين� ترتاوح آجال عمليات االستحفاظ  ةالجاري للخزينة، فإن آجال التوظيف يف السوق القامئ

 أيام عمل. 7ما ب� يوم واحد و

. يف ح� بلغت 2019سنة  %58مقابل  %50عمليات استحفاظ سندات الخزينة ذات آجال يوم واحد  ةبلغت حصفقد هكذا، و 
بالنسبة للعمليات ذات  %14من بينها  ،السنة املاضية %42مقابل  %16حصة عمليات االستحفاظ ذات اآلجال ثالثة أيام وما فوق 

 أيام. 7اآلجال 

 2020زات سنة اجإن

 رصيد الحساب الجاري للخزينة

 ارملي 11,5 ناهزت عالية مستويات بلغت موجودات الحساب الجاري للخزينة فقد ،2020 مداخيل مهمة خالل سنة تحصيلل نظرًا

 متوسط إنف ،إىل عمليات التدب� النشيط للخزينة الخارجية واملالية الخزينة مديريةلجوء  من الرغم وعىل .وميي متوسطك درهم

 .يومي متوسطك درهم مليار 5,6 بلغ اليوم نهاية يف حجم الحساب الجاري للخزينة

 :التاليت� بالفرتت� 2020تطور حجم الحساب الجاري للخزينة خالل سنة  متيزوقد 

 درهم مليار 3,6حجم الحساب الجاري للخزينة خاللها  بلغ والتي 2020 عام من �األولي شهرينلل املوافقة األوىل الفرتة -
 و ؛عمليات التدب� النشيط للخزينة احتساب دون درهم مليون 7,7 مقابل يومي متوسطك

خالل هاته الفرتة، سجلت موجودات و . 2020 دجنرب شهر نهاية إىل مارس شهر بداية من امتدت التي الثانية الفرتة -
 يومي متوسطك درهم ارملي 6,0 حوايل بلغتحيث  خالل هذه الفرتة، جًدا عالية مستوياتالحساب الجاري للخزينة 

 املساه�ت يفإىل تحصيل  الوضع هذاويعزى  عمليات التدب� النشيط للخزينة. احتساب دون درهمار ملي 12,2 مقابل
املداخيل  ىلإو  ،من جهة ،دره� ارملي 34حوايل  بلغت والتي "19-جائحة ف�وس كورونا "كوفيدالصندوق الخاص بتدب� 

 مليارات 3و أورو مليار بلغ إج�يل حجمب 2020ة خالل شهري شتنرب ودجنربالدولياملالية  السوق يفتعلقة باإلصدارات امل
 .أخرى جهة من ،التوايل عىل دوالر
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 - همادر ال �يال مب -تطور رصيد الحساب الجاري للخزينة : 33 رقم بيا� رسم

 
 الفوائد املحصل عليها 

 يف حدودموزعة  ،2020خالل سنة  درهم مليون 112,2 ـب عائدات تقدر تحصيل خزينة منلل النشيط التدب� مكن
عىل  فوائدمليون درهم عىل شكل  26,1و التوظيف عمليات فوائد شكل عىل) العائدات إج�يل من %77( درهم مليون 86,1 

 الحساب الجاري للخزينة لدى بنك املغرب. 

 منها درهم مليار 1,7 حوايل عائداتلل ج�يلاإل  الحجم بلغ، 2010سنة برسم  العمومية خزينةلل النشيط عمليات التدب� بداية منذو 
عىل الحساب  فوائددرهم عىل شكل  ارملي 0,5و التوظيف عمليات فوائد شكل عىل) العائدات إج�يل من %70( درهم ارليم 1,2 

  الجاري للخزينة.
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  2020سنة خالل املنجزة اإلصالح  تداب�
من مرشوع تطوير  ت� األخ�ت�االنتهاء من املرحل 2020تم خالل سنة يف إطار املسلسل املتواصل لتحس� فعالية تدب� الدين، 

جل إىل وضع أدوات العمل من أ . وتهدف هت� املرحلت� البنك االفريقي للتنمية لدناإلطار التنظيمي إلدارة الدين املمول من 
 إقامة دورة تكوينية تت�ىش مع متطلبات قطب الدين. إىلو تعزيز نجاعة تدب� الدين والخزينة العمومية 

وهكذا ومبتم املرحلة الثانية من املرشوع املذكور، أصبح قطب الدين التابع ملديرية الخزينة واملالية الخارجية �تلك أدوات معيارية 
 :ذلك من خاللو  ،ستجيب للمعاي� الدولية يف هذا اإلطاريمبا دارة املخاطر والرقابة الداخلية إل  منظا تفعيلوتشغيلية متكنه من 

جميع املساطر التشغيلية لقطب الدين (قواعد التدب�، اإلطار التنظيمي، املخططات االنسيابية،  توضح تيال دالئل املساطر -
 )؛التفاصيل التشغيلية...

مدونة قواعد السلوك التي تحدد القواعد األخالقية ملدبري الدين في� يخص اتخاد القرارات ويف عالقاتهم مع الرشكاء  -
 ؛خريناآل 

الرقابة الداخلية، أهدافها ومكوناتها األساسية وتحدد إطارها  مفهوم الداخلية وإدارة املخاطر التي تعرفمدونة الرقابة  -
 هذا املجال فضل امل�رسات الدولية يفمع أ  مبا يتناسبا خصائص الحكامة املتعلقة بها ذالتنظيمي، الفاعلي� األساسي� وك

 ؛COSO-ERMخصوصا توجيهات منظومة 

 ؛التشغيلية التي تعرض جميع املخاطر التشغيلية املتعلقة بعمليات تدب� الدين والخزينة العموميةخريطة املخاطر  -

ة إدارة املخاطر، وأنواع املخاطر املتعلقالخاصة باإلطار املرجعي إلدارة املخاطر الذي يعرض التنظيم وتوزيع املسؤوليات  -
التقليل ا التداب� املتخذة إلدارة املخاطر و ذتقييم املخاطر وكبنشاط قطب الدين، واملؤرشات األساسية املعتمدة لتتبع و 

 ؛منها

يحدد مهمة، ودور، ومسؤوليات، ووظيفة التدقيق الداخيل داخل مديرية الذي دليل، وكتيب التدقيق الداخيل و مدونة،  -
 � العمل املالمئة.، ك� يؤطر ويوحد تدخل املدقق� الداخلي� عن طريق استخدام معايواملالية الخارجية الخزينة
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 2021خالل النصف األول من سنة  الخزينة تطور دين
  2021لخزينة خالل النصف األول من سنة امتويل 

 التمويل الداخيل

 النشاط انتعاش ببوادر االقتصادية، القطاعات بعض إبطاءت واصل 19-كوفيد أن جائحة رغم ،2021 سنة من األول النصف اتسم
 نفسها الفرتةب مقارنة امليزانية عجز يف طفيف تحسنكذا و  ،البنكية السيولة وتحسن التجاري، العجز انخفاض تجلت يف االقتصادي

 .ةاملحلي السوق إىل اللجوء خالل من أسايس بشكل احتياجاتها بتمويل ،2021 يونيو نهاية ،الخزينة قامت وهكذا،. ةاملاضيلسنة ا من
 :ييل مبا 2021الخزينة مبتم شهر يونيو لسنة ت رشوط متويل متيز  ،يف هذا اإلطارو 

 228,6 مقابل درهم مليار 197,8 لهذا الطلب اإلج�يل حجمال بلغ حيث ،عىل سندات الخزينة املستثمرين طلب انخفاض -
 ؛%13,5 رتاجع بنسبةب أي ،2020 شهر يونيو نهاية درهم مليار

درهم منها مصدرة يف إطار  مليار 12,4مليار درهم ( 73,4 بلغ والذي الخزينة سندات إلصدارات اإلج�يل الحجم انخفاض -
 إطار يف مصدرة منها درهم مليار 15,6( 2020نهاية يونيو  درهم مليار 85,8الداخيل) مقابل  للدين النشيط التدب� عمليات
 آجال ذات السندات عىل اإلصدارات هاته توزعتقد و  .%14,4الداخيل)، أي بانخفاض قدره  للدين النشيط التدب� عمليات

 ؛2020 يونيوشهر  نهاية %55 مقابل %54 بحصة كرثأ أو سنوات 5

 درهم مليار 24,1حيث بلغت هذه التدفقات  درهم مليار 15,9 مببلغ قدرهانخفاض التدفقات الصافية إلصدارات الخزينة  -
 و ؛2020يف نفس الفرتة من سنة  درهم مليار 40، مقابل 2021يف متم شهر يونيو 

 21,0 مبا يناهز وذلك ،2020 شهر دجنرب متم يف املسجلة باألسعار مقارنة الخزينة طرف من املقبولة الفائدة أسعار انخفاض -
 .املتوسط يف أساس نقطة

 التمويل الخارجي
م خالل مليار دره 10,3مليار درهم مقابل  8,8 السحوبات برسم االقرتاضات الخارجية للخزينة ، بلغت2021عند متم شهر يونيو 
 .2020نفس الفرتة من سنة 

مليار درهم من لدن  1,4و أملانيا، لدنمليار درهم من  2,7حيث متت تعبئة باإلصالحات،  مليار درهم لدعم 4,3 مبلغ خصصوقد 
من آثار التداب� املتخذة للتخفيف  ستفادتك� ا البنك اإلفريقي للتنمية. لدىدرهم  مليون 132و البنك الدويل لإلنشاء والتعم�

 مبلغ إج�يل ناهز ةئمتت تعب، فقد امليزانية مشاريع وفي� يخص مليار درهم. 3,8بدورها من مبلغ قدره  19-جائحة كوفيد
البنك الدويل لإلنشاء والتعم� والبنك  ،واالجت�عي االقتصادي �اءلإل  العريب الصندوقمعبأة لدى  %91منها  ،درهم ارملي 0,4
 فريقي للتنمية.اإل 

  2021سنة دين الخزينة خالل النصف األول من حجم تطور 
أي  ،2020مليار درهم يف نهاية دجنرب  832,6بل مليار درهم مقا 855,8، بلغ حجم دين الخزينة 2021 لسنة متم شهر يونيويف 

درهم مقابل  مليار 656,9 يقاربالدين الداخيل للخزينة، فقد بلغ ما حجم في� يخص و . %2,8درهم أو مليار 23,2بزيادة قدرها 
مليار  0,8 ـببين� تراجع حجم الدين الخارجي  %3,8و درهم أ  مليار 24أي بزيادة قدرها  2020مليار درهم نهاية سنة  632,9

  .2021مليار درهم نهاية يونيو  198,9حدود ليستقر يف  %0,4 درهم أو ما يقرب
مليار درهم  17,7مقابل  2021مليار درهم عند متم يونيو  18,3وبلغت تحمالت الفوائد والعموالت برسم دين الخزينة ما يقرب 

مليار درهم مقابل ارتفاع  0,1 ـب. ويعزى هذا التطور إىل تراجع الفوائد والعموالت برسم الدين الداخيل 2020متم يونيو  عند
 .مليار درهم 0,7 ـب الخارجي الفوائد والعموالت برسم الدين

، أي 2020درهم يف نهاية يونيو  مليار 58,2مقابل  2021مليار درهم يف نهاية شهر يونيو  57,2 وبلغ سداد أقساط دين الخزينة
نسبة مليار درهم بال إىل وصلدرهم بالنسبة للدين الداخيل وارتفاع  يمليار  قدرهمليار درهم كنتيجة النخفاض  1بانخفاض قدره 
 للدين الخارجي.
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مليار درهم مبتم  41,7من  لتنتقلمليار درهم  17,7 ، فقد سجلت انخفاضا قدرهالداخيللدين لفي� يخص التدفقات الصافية و 
انخفاض  إىل. ويعود هذا الرتاجع أساسا 2021األول لسنة  النصفمليار درهم يف نهاية  24,1 ما يقارب إىل 2020شهر يونيو 

حاجيات متويل الخزينة  اع يفارتفوالتي متيزت ب املاضيةلظرفية االستثنائية للسنة نتيجة لدرهم ب� الفرتت�  مليار 17,4ـ ب االكتتابات
 .عىل املالية العمومية 19-يف سياق تداعيات جائحة كوفيد

مليار درهم خالل نفس الفرتة لسنة  6,4رهم مقابل مليار د 3,9أما بالنسبة للتدفق الصايف للدين الخارجي للخزينة، فقد بلغ 
سداد مليار درهم وارتفاع  1,5املقرض� الرسمي� مبقدار  لدن. ويرجع هذا التطور أساسا إىل انخفاض السحوبات املعبأة من 2020

 .2020مليار درهم مقارنة مع نهاية يونيو  1,0الدين بحوايل 

  الخزينة دينلخاطر املتكلفة و المؤرشات 

 سعر الفائدة املتوسط املرجح عند اإلصدار

نقطة  30، أي بانخفاض قدره 2021يف نهاية شهر يونيو  %1,99اإلصدار يف سوق املزادات بلغ سعر الفائدة املتوسط املرجح عند 
 .%2,29بلغ  حيث 2020أساس مقارنة بنهاية سنة 

 لسداد الدين املدة الزمنية املتوسطة املتبقية

 نفس املستوىتقريبا ، أي 2021أشهر نهاية شهر يونيو  4وسنوات  7 دين الخزينة لسداد املتبقية املتوسطة الزمنية املدةبلغت 
 . 2020يف نهاية سنة املسجل 

املسجل  ، أي نفس املستوى2021أشهر نهاية شهر يونيو  7وسنوات  6الداخيل دين ال لسداد املتبقية املتوسطة الزمنية املدةبلغت 
أشهر نهاية يونيو  8سنوات و 9الخارجي، فقد بلغت دين ال لسداد املتبقية املتوسطة الزمنية املدةوبخصوص  .2020سنة  يف نهاية

 .2020مسجلة انخفاضا طفيفا مقارنة بنهاية دجنرب  2021

  نسبة الدين قص� املدى

  .2020مقارنة مع نهاية سنة  %11,5مقابل  %11,9 ، حيث بلغتاملدى القص� ارتفاعا يعرفت نسبة دين الخزينة ذ

وفي� يخص نسبة  .2020متم سنة  %13,5مقابل  2021نهاية شهر يونيو  %14,1ذو املدى القص�  الداخيلدين النسبة  وقد بلغت
 .2020تم سنة مب %5,1مقابل  %5الدين الخارجي ذو املدى القص�، فقد بلغت 

  لخزينةادين لالتدب� النشيط 

 الدين الداخيل

 بلغ حيث الخزينة سنداتل تبادل عمليات ست، 2021 سنة من األول النصف خالل ،الخارجية واملالية الخزينة مديرية أنجزت
 . درهم مليار 12,4 الخزينة سندات رشاء إعادة لعمليات اإلج�يل الحجم

 يف ذروة عرفت التي شهرلأل  بالنسبة الدين سداد متليس طريق عن التمويل إعادة مخاطر من التقليص إىل العمليات هاته وتهدف
 .املعنية األشهر خالل الخزينة متويل حاجيات تقليص من �كن، م� 2022و 2021 تيسنخالل  التسديدات

 فرباير، ومارس، أشهر مستحقات رشاء بإعادة 2021 سنة من األول النصف خالل الخزينة واملالية الخارجية، قامت مديرية وهكذا
 إصدار تم املقابل يف. 2022 سنة من وماي وأبريل، يناير، شهرأ و  ،2021 سنة من وشتنرب، وأكتوبر يوليوز،وويونيو،  وماي، وأبريل،
 .سنة 30سنة و 20و سنة15و سنوات 10و سنوات 5 آجال ذات سندات
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 - همادر ال� يمبال  -2021نجزة خالل النصف األول من سنة عمليات تبادل سندات الخزينة امل: 20 رقم جدول
 الشهر املشرتىاملبلغ 

ريناي 380,5 7  

 مارس 450,0

 ماي 351,5 2

 يونيو 257,7 2

 املجموع 439,7 12

، فقد عرفت هذه 2021املستحقة خالل النصف األول من سنة  الدين الداخيل أما بالنسبة لتأث� عمليات التدب� النشيط عىل فوائد
قبل حلول تاريخ استحقاق  2022و 2021 تيسن مستحقاتمليون درهم نتيجة إعادة رشاء  71,2قدره  ياصاف نخفاضاا الفوائد

 فوائدها.

  لسندات الخزينةالسوق الثانوية  

بتحسن  2021، فقد متيز النصف األول من سنة 19-عىل الرغم من السياق الصعب الذي اتسم باستمرار انتشار جائحة كوفيد
مقارنة بنفس  %15سجل زيادة بنسبة  حيثدات الخزينة والذي انعكس عىل حجم املبادالت الباتة نشاط السوق الثانوية لسن

 .2020 سنة الفرتة من

مليار درهم خالل  24,1صايف اإلصدارات يف السوق األولية، والتي بلغت حوايل  املسجل يف رتفاعاال عىل هذا األداء الجيد  ويعزى
عىل حجم املعامالت الباتة الذي  اإيجابهذا أثر  ك�جديدة. بأوراق مالية د السوق يتزومن ، م� مكن 2021النصف األول من سنة 

 .2020مليار درهم سجلت نهاية يونيو  203,9مليار درهم مقابل  235,3ارتفع إىل 

يف نهاية  %36في� يتعلق بسيولة السوق الثانوية، فقد متيزت بتحسن طفيف ك� يتضح ذلك من خالل معدل الدوران الذي بلغ 
حيث انتقل  %15بنسبة  اعاارتف الباتة متوسط الحجم اليومي للمعامالتسجل  ك�. 2020يف نهاية يونيو  %34مقابل  2021يونيو 

الحجم استقر  ح� يف، 2021تم يونيو مب مليون درهم 1.961إىل  2020مليون درهم يف نهاية النصف األول من سنة  1.699من 
 .مليون درهم 83 يف حدوداحدة املتوسط للمعاملة الو 

أسعار الفائدة يف السوق الثانوية انخفاضا هم جميع أطراف منحنى  عرفتعىل غرار أسعار الفائدة املسجلة يف السوق األولية، 
 معامالتأما في� يخص  .2020نقطة أساس يف املتوسط مقارنة باملستويات املسجلة يف نهاية دجنرب  10بلغ و أسعار الفائدة 

مليار درهم  6.015,3مقابل  2021نهاية يونيو عند مليار درهم  5.104,1 هابلغ حجمفقد ، التي همت سندات الخزينة االستحفاظ
 .%15انخفاض قدره ب، أي 2020بنهاية يونيو 

 2021خالل النصف األول من سنة  التدب� النشيط للخزينة العمومية 
 :ييل في� ةالنقدي السوق يف الخارجية واملالية الخزينة مديرية تدخالت مميزات أهم تتمثل

 خالل منجزة عملية 185 مقابل عملية 216 حيث بلغ 2021 سنة من األول النصف خالل املنجزة العمليات ددارتفاع ع -

  ؛2020 سنة من األول النصف

 2021خالل الستة األشهر األوىل من سنة  درهم مليار 366,6حيث بلغ  %27 بحوايل املوظف االج�يل الحجمانخفاض  -

 عىلأساسا إىل انخفاض طلب البنوك  التطورويعزى هذا  .2020 سنة من األول النصف خالل درهم مليار 421,1 مقابل

 ؛2020مقارنة مع الفرتة نفسها من سنة  %21عمليات توظيف فائض الخزينة بحوايل 

 مقابل درهم مليار 4,8 حوايل إىلليصل يومي  كمتوسط درهم مليار 8,3 بحوايل للخزينة الجاري الحساب رصيد تقلص -

 ؛ والعمليات هذه احتساب دون درهم مليار 13,1

بحوايل  )بنوعيها( الخارجية واملالية الخزينة مديرية طرف من املنجزة التوظيف لعمليات اليومي الفائدة سعرانخفاض  -
ويرجع  .2020سجل يف متم شهر يونيو  %2,07مقابل  2021 سنة من األول النصف خالل %1,37نقطة أساس، ليبلغ  70,3

  .2020سنة  خالل قرار بنك املغرب بخفض سعر الفائدة الرئييس مرت� متتاليت� إىلهذا االنخفاض أساسا 
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 إحصائيات الدينملحق 

 إحصائيات دين الخزينة 
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 9201  2021يونيو  2020 

        )الدراهمالدين (مبالي�  حجم
 

  

 844 855 602 832 255 747 621 722 332 692 472 657 203 629 565 586 261 554 677 493 الخزينة دين

  2,8%  11,4%  3,4% 4,4% 5,3% 4,5% 7,3% 5,8% 12,3% 14,6% )%( التغ�

    76,4%  64,8% 65,2% 65,1% 64,9% 63,7% 63,4% 61,7% 58,2% اإلج�يلللناتج الداخيل  بالنسبة

 966 656 899 632 687 585 637 574 135 539 679 514 395 488 479 445 457 424 805 376 الداخيل الدين

  3,8%  8,1%  1,9% 6,6% 4,8% 5,4% 9,6% 5,0% 12,6% 13,7% )%( التغ�

 -  58,1%  50,8% 51,8% 50,7% 50,8% 49,4% 48,1% 47,3% 44,4% اإلج�يلللناتج الداخيل  بالنسبة

 878 198 703 199 568 161 983 147 197 153 793 142 808 140 086 141 804 129 872 116 الخارجي الدين

  0,4-%  23,6%  9,2% 3,4-% 7,3% 1,4% 0,2-% 8,7% 11,1% 17,4% )%( التغ�

 -  18,3%  14,0% 13,4% 14,4% 14,1% 14,3% 15,2% 14,5% 13,8% اإلج�يلللناتج الداخيل  بالنسبة

           )الدراهم(مبالي�  الفوائد تحمالت

 271 18 566 29 480 30 046 28 894 27 753 27 033 28 747 25 300 23 731 20 الخزينة دين

    3,0-%  8,7% 0,5% 0,5% 1,0-% 8,9% 10,5% 12,4% 11,6% )%( التغ�

    2,7%  2,6% 2,5% 2,7% 2,8% 2,8% 2,8% 2,6% 2,4% اإلج�يلللناتج الداخيل  بالنسبة

    12,9%  12,1% 12,0% 12,1% 12,7% 13,3% 12,0% 11,3% 10,3% العادية للموارد بالنسبة

 678 15 455 25 639 26 313 24 121 24 971 23 047 24 011 22 418 19 336 17 الداخيل الدين

    4,4-%  9,6% 0,8% 0,6% 0,3-% 9,2% 13,4% 12,0% 11,6% )%( التغ�

    2,3%  2,3% 2,2% 2,3% 2,4% 2,4% 2,4% 2,2% 2,0% اإلج�يلللناتج الداخيل  بالنسبة

    11,1%  10,5% 10,4% 10,5% 11,0% 11,4% 10,2% 9,4% 8,6% العادية للموارد بالنسبة

 593 2 111 4 841 3 733 3 773 3 782 3 986 3 736 3 882 3 395 3 الخارجي الدين

 -  7,0%  2,9% 1,0-% 0,2-% 5,1-% 6,7% 3,8-% 14,3% 11,8% )%( التغ�

 -  0,4%  0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% اإلج�يلللناتج الداخيل  بالنسبة

 -  1,8%  1,6% 1,6% 1,6% 1,7% 1,9% 1,8% 1,9% 1,7% العادية للموارد بالنسبة

           واملخاطرالتكلفة  مؤرشات

           الدين تكلفة

 -  3,6% 3,9% 3,9% 4,1% 4,1% 4,3% 4,3% 4,4% 4,5% الخزينة دين

 -  3,9% 4,2% 4,3% 4,5% 4,5% 4,8% 4,7% 4,7% 4,8% الداخيل الدين

 -  2,5% 2,6% 2,4% 2,6% 2,7% 2,8% 2,9% 3,3% 3,4% الخارجي الدين

        املتبقية للسداد الزمنية املدة
 

  

أشهر  7سنوات و  5 الخزينة دين أشهر  6سنوات و  5  أشهر  6سنوات و  6  أشهر  10سنوات و  6  سنوات  7  أشهر  10سنوات و  6  أشهر  5سنوات و  6  أشهر  11سنوات و  6  أشهر  5سنوات و  7  أشهر 4و  سنوات 7   

أشهر  8سنوات و  4 الداخيل الدين أشهر  5سنوات و  4  أشهر  9سنوات و  5  أشهر  3سنوات و  6  أشهر  7سنوات و  6  أشهر  5سنوات و  6  سنوات  6  أشهر  7سنوات و  6  أشهر  7سنوات و  6  أشهر  7سنوات و  6   

أشهر  5سنوات و  8 الخارجي الدين سنوات 9  شهر  11سنوات و  8  أشهر  8سنوات و  8  أشهر  8سنوات و  8  أشهر  5سنوات و  8  أشهر  10سنوات و  7  شهر  8سنوات و  9  أشهر 9 سنوات و 9  انسنوات و شهر  8   

           دين الخزينة بنية

           )%مصدر التمويل ( حسبالدين  بنية

 76,8% 76,0% 78,4% 79,5% 77,9% 78,3% 77,6% 75,9% 76,6% 76,3% الداخيل الدين

 23,2% 24,0% 21,6% 20,5% 22,1% 21,7% 22,4% 24,1% 23,4% 23,7% الخارجي الدين

           )%املدة الزمنية املتوسطة املتبقية للسداد ( حسبالدين  بنية

 11,9% 11,5% 13,2% 11,4% 12,4% 13,4% 13,9% 15,8% 16,8% 15,5% القص� األمد

% 38,9% 44,6% 40,0% 37,6% 37,9% 33,6% 39,9% 41,3% املتوسط األمد 93 ,6 %40,1 

 48,0% 48,9% 47,9% 44,0% 47,6% 49,0% 48,2% 50,6% 43,3% 43,2% الطويل األمد

           )%العمالت ( حسبالدين  بنية

 76,0% 75,4% 78,1% 79,3% 77,8% 77,7% 77,2% 75,6% 76,2% 75,9% املغريب الدرهم

 14,5% 15,0% 14,7% 13,1% 14,6% 16,0% 17,3% 19,3% 18,5% 18,5% األورو

 8,3% 8,3% 5,8% 6,0% 6,3% 5,0% 4,0% 3,5% 3,3% 3,1% األمرييك الدوالر

 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,4% 0,5% 0,6% 0,6% 0,7% الكويتي الدينار

 0,4% 0,5% 0,5% 0,6% 0,6% 0,6% 0,5% 0,5% 0,6% 0,8% اليابا� ال�

 0,5% 0,6% 0,6% 0,7% 0,4% 0,3% 0,4% 0,5% 0,8% 0,9% أخرى عمالت

           )%الفائدة ( سعرالدين حسب  بنية

 92,8% 92,5% 92,3% 92,4% 91,0% 90,9% 91,4% 91,6% 91,4% 92,5% ثابت سعر

 7,2% 7,5% 7,7% 7,6% 9,0% 9,1% 8,6% 8,4% 8,6% 7,5% متغ� سعر
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 إحصائيات الدين الداخيل للخزينة 

 2021يونيو  2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012  

                    )الدراهم(مبالي�  الداخيل الدين حجم
 966 656 899 632 687 585 637 574 135 539 679 514 395 488 479 445 457 424 805 376 الداخيل الدين

   58,1% 50,8% 51,8% 50,7% 50,8% 49,4% 48,1% 47,3% 44,4% اإلج�يلللناتج الداخيل  بالنسبة

                     (مبالي� الدراهم) األدوات حسب الداخيل الدين توزيع
 857 624 741 600 161 557 205 546 706 516 028 490 104 470 057 426 971 412 721 356 السندات سوق

 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 أشهر 6 سندات

 059 32 108 32 476 28 382 28 378 22 601 24 241 18 372 19 436 11 034 20 أخرى أدوات

                     (مبالي� الدراهم) األمد حسب الداخيل الدين توزيع

 675 91 467 85 979 79 003 74 450 77 284 75 107 80 717 84 983 84 958 68 القص� األمد

 300 286 329 275 296 235 892 264 797 219 609 208 765 193 081 163 974 186 853 170 املتوسط األمد

 991 278 103 272 412 270 743 235 888 241 785 230 523 214 681 197 500 152 994 136 الطويل األمد

                     (مبالي� الدراهم) الداخيل الدين خدمة

 182 52 156 120 219 97 624 88 734 86 645 93 574 106 896 98 333 120 605 78 الدين أصل تحمالت
 310 49 067 109 437 93 554 85 002 84 440 91 474 104 083 97 937 118 768 77 املزادات

 873 2 089 11 781 3 070 3 732 2 205 2 100 2 813 1 1396 836 أخرى أدوات
 678 15 455 25 639 26 313 24 121 24 971 23 047 24 011 22 418 19 336 17 الفوائد تحمالت
 220 14 764 22 751 23 722 21 602 21 585 21 491 21 149 19 864 16 067 15 املزادات

 458 1 691 2 888 2 591 2 519 2 385 2 556 2 861 2 554 2 269 2 أخرى أدوات

                     واملخاطرالتكلفة  مؤرشات

 أشهر  7سنوات و  6 أشهر  7سنوات و  6 أشهر  7سنوات و  6 سنوات  6 أشهر  5سنوات و  6 أشهر  7سنوات و  6 أشهر  3سنوات و  6 أشهر  9سنوات و  5 أشهر  5سنوات و  4 أشهر  8سنوات و  4 املتوسطة املتبقية للسداد  الزمنية املدة

 - 3,9% 4,2% 4,3% 4,5% 4,6% 4,8% 4,6% 4,7% 4,7% للدين املتوسطة التكلفة

 2,0% 2,3% 3,0% 2,8% 2,8% 2,8% 3,1% 4,3% 4,5% 4,1% الفائدة املتوسط املرجح عند اإلصدار معدل

 13,9% 13,5% 13,7% 12,9% 14,4% 14,6% 16,5% 19,0% 20,0% 18,0% ذو األمد القص� الدين حصة

                     لسندات الخزينة الثانوية السوق

 235 372 421 281 247 194 171 150 159 142 )الدراهم (مبالي� الباتة املعامالت

 104 5 11221 604 13 868 13 062 12 321 8 445 7 348 9 077 8 084 7 )الدراهم مبالي�( اإلستحفاظ عمليات
 36 55 70 46 43 35 34 35 35 35 )%الدوران ( معدل
 83 76 78 75 67 70 78 82 82 99 )الدراهم (مبالي� املتوسط للمعامالت الحجم

                     (مبالي� الدراهم) املضمون الداخيل الدين
 670 38 667 38 207 35 496 28 397 27 928 23 695 21 447 20 611 19 051 18 الداخيل املضمون الدين

   3,5% 3,1% 2,5% 2,6% 2,4% 2,2% 2,2% 2,2% 2,1% اإلج�يلللناتج الداخيل  بالنسبة

                     (مبالي� الدراهم)املزادات  عربالخطوط املصدرة  حجم

 857 624 741 600 161 557 205 546 706 516 028 490 105 470 057 426 972 412 722 356 اإلج�يل

                   022 6 قص�جد  األمد

 100 284 2 500    418 408 050 1 450 60 670 2 اأسبوع 13

 3328,4 7478,6  132   165 1 662 6 984 700 1 903 8 700 اأسبوع 26

 054 19 062 23 939 9 097 20 693 24 982 11 449 25 721 12 891 24 279 6 اأسبوع 52

 363 71 937 56 669 47 391 62 012 51 284 57 040 59 791 69 222 83 896 73 سنوات 2
 090 174 384 159 432 145 466 145 581 140 581 130 679 123 222 95 328 94 880 82 سنوات 5

 503 123 781 121 368 129 125 116 240 98 549 90 533 87 422 96 692 90 574 83 سنوات 10
 384 121 336 125 322 135 087 125 665 123 381 117 092 110 931 101 640 86 465 76 سنة 15
 758 77 384 72 223 66 082 57 977 56 238 56 966 48 545 44 461 21 461 21 سنة 20
 276 34 095 32 577 22 958 19 958 19 945 18 312 13 275 3 775 2 775 2 سنة 30

                     (مبالي� الدراهم) الخزينة اكتتابات

 425 73 647 152 393 104 053 115 680 110 364 111 521 148 169 110 187 175 279 120 اإلج�يل

                 958 4 042 25 قص�جد  األمد

 153 2 492 8 950 811 535 3 658 5 907 9 800 1 494 18 130 8 اأسبوع 13

 328 3 12405 132 100 081 2 859 7 514 4 950 2 529 35 600 2 اأسبوع 26

 977 5 389 26 345 8 316 17 734 19 850 13 149 22 250 9 891 24 279 6 اأسبوع 52

 317 22 336 41 317 15 923 42 402 26 614 24 902 31 010 15 404 50 496 31 سنوات 2
 166 20 333 33 479 24 060 31 346 35 757 27 184 43 044 21 249 16 502 25 سنوات 5

 183 9 143 4 707 16 885 17 872 8 433 11 871 12 911 16 137 14 360 14 سنوات 10
 745 2 846 10 703 26 853 4 959 12 289 7 536 9 619 19 525 10 470 6 سنة 15
 374 5 185 6 141 9 105 739 272 7 421 4 085 23   200 سنة 20
 181 2 518 9 620 2 0 013 1 633 5 037 10 500   200 سنة 30
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 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1202يونيو    

                    املرجح لسندات الخزينة الفائدةالسنوي لسعر  التطور
 1,99% 2,29% 2,98% 2,77% 2,80% 2,82% 3,08% 4,27% 4,54% 4,07% السنوي السعر

 1,35%  1,62% 2,18% 2,17% 2,15% 2,09% 2,52% 2,98% 3,88% 3,37% اأسبوع 13

 1,42%  1,63% 2,23% 2,19% 2,22% 2,21% 2,53% 2,97% 4,03% 3,45% اأسبوع 26

 1,53% 1,96% 2,31% 2,41% 2,36% 2,26% 2,62% 3,10% 4,16% 3,72% اأسبوع 52

 1,70% 2,16% 2,42% 2,56% 2,48% 2,45% 2,77% 3,37% 4,63% 3,98% سنوات 2

 1,97% 2,31% 2,65% 2,81% 2,83% 2,68% 3,14% 4,22% 5,02% 4,20% سنوات 5

 2,34% 2,59% 3,03% 3,32% 3,27% 3,22% 3,54% 4,73% 5,52% 4,51% سنوات 10

 2,66% 2,94% 3,45% 3,70% 3,80% 3,64% 4,00% 5,51% 5,77% 4,64% سنة 15

 2,89% 3,20% 3,63% 3,98% 4,02% 4,05% 4,34% 5,57%   4,97% سنة 20
 3,31% 3,73%  4,20%    4,43% 4,61% 4,99% 5,69%   5,01% سنة 30
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 إحصائيات الدين الخارجي للخزينة 
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021يونيو  

                    حجم الدين
 878 198 703 199 568 161 983 147 197 153 793 142 808 140 086 141 804 129 872 116 مبالي� الدرهم

 766 18 263 18 009 15 511 13 694 13 414 13 062 13 862 12 558 11 484 10 مبالي� الدوالر

 303 22 426 22 842 16 471 15 421 16 144 14 215 14 603 15 926 15 858 13 مبالي� األورو

 -  18,3% 14,0% 13,4% 14,4% 14,1% 14,3% 15,2% 14,5% 13,8% اإلج�يلبالنسبة للناتج الداخيل 

                     )%بنية الدين (
                      حسب األمد وحسب املقرض

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% متوسط وطويل األمد (األجل األصيل)

  13,1%  11,6% 13,3% 16,1% 17,4% 16,9% 18,6% 20,1% 23,7% 28,5% املقرضون الثنائيون

  7,8%  6,9% 6,5% 8,0% 9,0% 10,4% 11,9% 13,3% 16,1% 18,8% األورويبدول االتحاد 

  2,3%  2,5% 3,6% 4,1% 4,0% 1,3% 1,4% 1,5% 1,5% 1,9% الدول العربية

  3,0%  2,2% 3,2% 4,0% 4,4% 5,2% 5,3% 5,3% 6,1% 7,8% دول أخرى

  50,9%  51,7% 55,7% 55,2% 52,9% 51,2% 48,6% 46,5% 50,6% 47,5% املؤسسات الدولية

  36,0%  36,7% 31,0% 28,7% 29,7% 31,9% 32,8% 33,4% 25,7% 24,0% الدولية السندات حاملو

  0,0%  0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% قص� األمد

                      حسب العمالت

  60,3%  60,6% 66,7% 63,2% 65,6% 71,0% 75,9% 78,8% 77,2% 76,6% األورو

  34,6%  33,8% 26,8% 29,0% 28,4% 22,8% 17,7% 14,5% 14,2% 13,3% الدوالر األمرييك والعمالت املرتبطة به

  1,3%  1,2% 1,3% 1,4% 1,6% 2,0% 2,3% 2,4% 2,6% 3,1% الدينار الكويتي

  1,7%  1,9% 2,5% 2,9% 2,8% 2,8% 2,3% 2,3% 2,6% 3,2% ال� اليابا�

  2,1%  2,4% 2,7% 3,5% 1,6% 1,4% 1,8% 2,0% 3,4% 3,8% عمالت أخرى

                      حسب سعر الفائدة

  69,0%  68,7% 64,3% 63,0% 59,4% 58,0% 61,7% 64,9% 63,4% 68,2% سعر ثابت 

  31,0%  31,3% 35,7% 37,0% 40,6% 42,0% 38,3% 35,1% 36,6% 31,8% سعر متغ�

                     خدمة الدين 
 565 7 032 24 067 12 818 11 016 17 361 11 353 12 128 12 888 11 292 11 (مبالي� الدراهم) مجموع خدمة الدين

 -  10,5% 4,8% 5,1% 7,4% 5,2% 5,9% 5,6% 5,8% 5,6% )%بالنسبة للمداخيل العادية (

 849 522 2 251 1 256 1 743 1 155 1 261 1 438 1 409 1 305 1 (باملالي�)بالدوالر األمرييك 

 972 4 921 19 226 8 085 8 243 13 579 7 368 8 392 8 006 8 897 7 تحمالت أصل الدين (مبالي� الدراهم)

 225 1 695 2 041 3 350 3 387 3 369 3 313 3 376 3 361 3 258 3 املقرضون الثنائيون

 700 527 1 826 1 145 2 113 2 110 2 097 2 249 2 153 2 867 1 دول االتحاد األورويب

 409 555 256 247 262 248 235 244 252 281 الدول العربية

 116 613 959 958 012 1 011 1 981 883 956 110 1 دول أخرى

 747 3 167 6 070 5 735 4 399 4 210 4 055 5 016 5 645 4 639 4 املؤسسات الدولية

 0 059 11 115 0 457 5 0 0 0 0 0 الدوليةحاملو السندات 

 593 2 111 4 841 3 733 3 773 3 782 3 985 3 736 3 882 3 395 3 تحمالت الفائدة (مبالي� الدراهم)

 189 435 502 601 561 671 772 864 954 114 1 الثنائيون املقرضون

 95 207 225 288 339 402 469 555 603 699 دول االتحاد األورويب

 74 172 181 185 52 57 67 63 66 78 الدول العربية

 20 56 96 128 170 212 236 246 285 337 دول أخرى

 228 1 661 1 502 1 344 1 121 1 018 1 120 1 218 1 280 1 466 1 املؤسسات الدولية

 176 1 015 2 837 1 788 1 091 2 093 2 093 2 654 1 648 1 815 حاملو السندات الدولية

                     سحوبات الدين (مبالي� الدراهم)
 836 8 979 62 516 25 247 6 799 16 388 10 687 8 685 17 015 23 146 23 مجموع السحوبات

 845 4 754 4 726 395 757 5 244 1 394 869 590 1 257 3 الثنائيون املقرضون

 044 3 599 4 690 348 351 463 322 621 863 157 2 دول االتحاد األورويب

 0 135 19 0 695 4 0 24 187 32 237 الدول العربية

 801 1 20 17 47 711 781 48 61 695 863 دول أخرى

 991 3 750 20 203 14 852 5 042 11 144 9 293 8 649 5 003 15 050 7 املؤسسات الدولية

 0 475 37 587 10 0 0 0 0 167 11 422 6 839 12 حاملو السندات الدولية
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 إحصائيات الدين الخارجي العمومي 
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021يونيو  

                    حجم الدين

 264 373 629 374 961 339 615 326 558 332 468 312 985 300 071 278 746 234 713 212 مبالي� الدراهم

 220 35 259 34 582 31 821 29 727 29 354 29 921 27 349 25 903 20 082 19 مبالي� الدوالر

 859 41 071 42 438 35 145 34 646 35 950 30 385 30 752 30 801 28 222 25 مبالي� األورو

   34,4% 29,5% 29,5% 31,3% 30,8% 30,5% 30,0% 26,1% 25,1% اإلج�يلبالنسبة للناتج الداخيل 

                      )%بنية الدين (

                      حسب األمد وحسب املقرض

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% متوسط وطويل األمد (األجل األصيل)

  22,9%  23,0% 25,6% 28,4% 29,4% 28,9% 28,4% 29,5% 32,8% 35,2% الثنائيون املقرضون

  15,8%  16,0% 16,9% 18,7% 19,8% 19,8% 19,9% 21,1% 23,4% 23,4% األورويب االتحاددول 

  2,7%  2,8% 3,6% 4,0% 3,9% 2,8% 2,7% 2,5% 2,7% 3,2% الدول العربية

  4,4%  4,2% 5,1% 5,7% 5,7% 6,3% 5,8% 5,9% 6,7% 8,6% دول أخرى

  48,3%  48,9% 49,4% 48,8% 47,3% 45,9% 45,2% 45,4% 51,0% 49,2% املؤسسات الدولية

  28,8%  28,1% 25,0% 22,8% 23,3% 25,2% 26,4% 25,1% 16,2% 15,6% حاملو السندات الدولية والبنوك التجارية

 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% قص� األمد

                      بنية الدين حسب املقرتض�

  53,3%  53,3% 47,5% 45,3% 46,1% 45,7% 46,8% 50,7% 55,3% 54,9% دين الخزينة

  46,2%  46,7% 52,5% 54,7% 53,9% 54,3% 53,2% 49,3% 44,7% 45,1% ألدين الخارجي لباقي املقرتض� العمومي�

  45,8%  45,7% 51,5% 54,2% 53,5% 54,0% 52,9% 48,9% 44,2% 44,5% املؤسسات العمومية

  0,3%  0,4% 0,4% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,4% البنيك العموميالقطاع 

  0,5%  0,5% 0,5% 0,3% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% الج�عات املحلية

  0,1%  0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% املؤسسات ذات املنفعة العمومية

                     حسب العمالت

  59,4%  60,6% 61,8% 59,6% 61,1% 61,4% 63,1% 68,8% 73,8% 72,7% األورو

  32,4%  30,7% 28,2% 29,6% 29,1% 28,0% 24,8% 18,9% 12,5% 11,1% به والعمالت املرتبطةالدوالر األمرييك 

  4,0%  3,9% 4,6% 4,7% 4,5% 5,0% 6,3% 6,3% 7,1% 8,0% الدينار الكويتي

  2,8%  3,0% 3,5% 3,8% 3,6% 3,8% 3,6% 3,5% 4,2% 5,6% ال� اليابا�

  1,4%  1,8% 1,9% 2,3% 1,7% 1,8% 2,2% 2,5% 2,4% 2,6% عمالت أخرى

                      حسب سعر الفائدة

  74,6%  74,5% 74,9% 75,3% 74,1% 74,3% 76,3% 76,0% 74,2% 77,1% سعر ثابت 

  25,4%  25,5% 25,1% 24,7% 25,9% 25,7% 23,7% 24,0% 25,8% 22,9% سعر متغ�

                      خدمة الدين

 258 24 424 41 233 29 586 28 059 32 078 29 694 24 584 22 847 21 958 19 مجموع خدمة الدين (مبالي� الدراهم)

 -  9,3% 5,7% 5,8% 6,8% 6,8% 6,0% 5,7% 6,0% 5,7% بالنسبة للمداخيل الجارية مليزان األداءات

 724 2 347 4 030 3 038 3 284 3 957 2 521 2 678 2 590 2 307 2 بالدوالر األمرييك (باملالي�)

 606 19 957 32 689 20 979 19 389 23 296 20 975 15 161 15 958 14 721 13 تحمالت أصل الدين (مبالي� الدراهم)

 4389 510 9 619 9 550 9 293 8 754 7 450 6 006 6 693 5 488 5 الثنائيون املقرضون

 154 3 755 6 043 7 108 7 820 5 467 5 363 4 155 4 759 3 374 3 دول االتحاد األورويب

 654 150 1 815 722 758 749 708 664 674 623 الدول العربية

 581 605 1 761 1 720 1 715 1 538 1 379 1 187 1 260 1 491 1 دول أخرى

 240 6 501 11 086 10 673 9 744 8 743 11 688 8 430 8 912 7 408 7 الدوليةاملؤسسات 

 977 8 946 11 984 756 352 6 799 837 725 353 1 825 حاملو السندات الدولية والبنوك التجارية

 652 4 467 8 544 8 607 8 670 8 782 8 719 8 423 7 889 6 237 6 تحمالت الفائدة (مبالي� الدراهم)

 494 699 1 859 1 119 2 042 2 106 2 118 2 000 2 983 1 102 2 الثنائيون املقرضون

 180 060 1 140 1 366 1 387 1 433 1 452 1 374 1 313 1 316 1 دول االتحاد األورويب

 162 368 397 398 263 250 247 219 221 250 الدول العربية

 115 271 322 355 392 423 419 407 449 536 دول أخرى

 735 1 188 3 240 3 134 3 934 2 908 2 042 3 149 3 068 3 117 3 املؤسسات الدولية

 146 2 580 3 445 3 354 3 694 3 768 3 559 3 274 2 838 1 018 1 حاملو السندات الدولية والبنوك التجارية

                     سحوبات الدين (مبالي� الدراهم)

 759 26 149 76 548 39 281 19 668 35 894 31 496 37 705 52 194 41 495 37 (مبالي� الدراهم)سحوبات الدين 

 234 6 185 9 740 4 834 4 771 14 457 12 671 8 944 10 371 10 030 9 الثنائيون املقرضون

 964 3 395 8 414 4 607 3 312 7 900 7 044 6 094 9 528 8 015 7 األورويب االتحاددول 

 238 314 75 467 743 5 244 1 339 1 654 425 306 الدول العربية

 031 2 476 251 760 716 1 313 3 288 1 196 1 418 1 709 1 دول أخرى

 184 7 489 29 212 20 834 12 897 20 281 19 723 17 430 14 605 23 513 14 املؤسسات الدولية

 342 13 475 37 596 14 613 1 0 156 102 11 331 27 218 7 952 13 حاملو السندات الدولية والبنوك التجارية
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