


2013-4فصل2013-3فصل20092010201120122013

10,01711,05111,61013,85815,92614,63815,926األمريكي الدوالر بماليين القيمة     

6,9588,2688,96610,48411,55810,80911,558األورو بماليين القيمة     

78,73892,35399,581116,872129,804121,019129,804الدرهم بماليين القيمة     

14.6%14.1%12.4%12.1%10.7%الخام الداخلي الناتج إلى النسبة     

والمقرضين (األصلية اإلقتراض مدة) األجل حسب- أ  

100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%األجل طويل و متوسط   

23.7%25.6%23.7%28.5%33.6%35.6%36.6%الثنائي الدين     

16.1%17.2%16.1%18.8%21.5%22.9%26.6%األوروبي اإلتحاد دول       

1.5%1.6%1.5%1.9%2.2%2.4%2.8%العربية الدول       

6.1%6.8%6.1%7.8%9.9%10.3%7.2%أخرى دول       

50.6%47.4%50.6%47.5%52.9%49.5%55.9%الدولية المؤسسات     

25.7%27.0%25.7%24.0%13.5%14.9%7.5%الدولي المالي السوق     

0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%األجل قصير   

العمالت حسب- ب  

13.3%14.2%13.3%12.2%11.1%11.9%10.6%األمريكي الدوالر     

77.2%76.6%77.2%76.6%75.8%75.0%76.8%األورو     

2.6%2.7%2.6%3.2%3.7%3.6%3.3%الياباني الين     

6.9%6.5%6.9%8.0%9.4%9.5%9.3%أخرى عمالت     

الفائدة أسعار حسب- ج  

63.4%66.5%63.4%68.2%66.5%67.3%57.1%ثابتة     

0.1%0.1%0.1%0.2%0.7%1.4%2.6%ثابتة شبه     

36.5%33.4%36.5%31.6%32.8%31.3%40.3%عائمة     

------

  II -(المئوية النسبة) الدين حجم توزيع

  I -الدين حجم

للخزينة الخارجي للدين اإلحصائية النشرة
2013 دجنبر

2014 يونيو 30:  المقبل النشر 2014 مارس 31:  النشر تاريخ
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 التوزيع حسب أسعار الفائدة
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للخزينة الخارجي للدين اإلحصائية النشرة
2013 دجنبر

2013-4فصل2013-3فصل20092010201120122013

7,8178,0259,71211,29211,8883,5272,902الدين خدمة مجموع    

9639501,1981,2971,409418351األمريكي الدوالر بماليين القيمة   
5.9%5.8%5.1%4.7%4.6%للميزانية العادية المداخيل إلى النسبة     

4,9545,6966,6757,8978,0062,6911,643الدين أصل   

2,3052,5712,3623,2573,3611,123855الثنائي الدين     

1,6051,7741,5611,8672,153603696األوروبي اإلتحاد دول       

2272392472812528044العربية الدول       

4735585541,110956440115أخرى دول       

2,6493,1254,3134,6394,6451,568788الدولية المؤسسات     

0000000الدولي المالي السوق     

2,8632,3293,0373,3953,8828361,259الفوائد    

1,0249301,0531,114954371121الثنائي الدين     

79063866169960322979األوروبي اإلتحاد دول       

75746778661616العربية الدول       

15921732533628512626أخرى دول       

1,5351,0861,1721,4661,280465216الدولية المؤسسات     

3043138128151,6480922الدولي المالي السوق     

15,05521,53313,95423,14623,0151,51310,002السحوبات مجموع   

7,3485,9412,5143,2571,590831,010الثنائي الدين     

6,3641,9991,9432,15786342589األوروبي اإلتحاد دول       

191651882373200العربية الدول       

7933,87738386469541421أخرى دول       

7,7074,40611,4407,05115,0031,4308,992الدولية المؤسسات     

011,186012,8396,42200الدولي المالي السوق     

   VI -(الدرهم بماليين) السحوبات

  III -(الدرهم بماليين) الدين خدمة
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للخزينة الخارجي للدين اإلحصائية النشرة
2013 دجنبر

2014201520162017201820192020

11,99811,49510,46116,0859,6978,92719,419الدين خدمة مجموع   

1,4681,4061,2801,9681,1861,0922,375األمريكي الدوالر بماليين القيمة   

8,3398,0707,24113,0597,1606,57217,226الدين أصل   

3,3383,1953,1883,2233,2592,7722,383الثنائي الدين     

2,2432,1402,1402,1492,2011,7261,395األوروبي اإلتحاد دول       

231205216216216216198العربية الدول       

864850832858842830790أخرى دول       

5,0014,8754,0534,2043,9013,8003,579الدولية المؤسسات     

0005,6320011,264الدولي المالي السوق     

3,6593,4253,2203,0262,5372,3552,193الفوائد   

856732626519417317239الثنائي الدين     

561480414346282220179األوروبي اإلتحاد دول       

55463933272115العربية الدول       

2402061731401087645أخرى دول       

1,1641,054955868784702618الدولية المؤسسات     

1,6391,6391,6391,6391,3361,3361,336الدولي المالي السوق     

2014-4فصل2014-3فصل2014-2فصل2014-1فصل2014-3شهر2014-2شهر2014-1شهر

8861,2971,3393,5222,2773,4872,712الدين خدمة مجموع   

108159164431279427332األمريكي الدوالر بماليين القيمة   

7311,0391,0822,8521,2252,8401,422الدين أصل   

1552582576701,0526471,290الفوائد   

أشهر ثالثة أجل داخل سنويا ربع البيانات تحديث:  النشر برنامج

(الدين قطب) الخارجية والمالية الخزينة مديرية:  المصدر

http://www.finances.gov.ma:  األنترنيت على الموقع

  IV -القصير المدى على الدين خدمة توقعات

  V -(الدرهم بماليين) القائم الرصيد على بناء الدين خدمة توقعات

0
2,500
5,000
7,500
10,000
12,500
15,000
17,500

2014201520162017201820192020

 توقعات مستحقات األقساط

 السوق المالي الدولي متعدد األطراف ثنائي

0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500

2014201520162017201820192020

 توقعات مستحقات الفوائد

 السوق المالي الدولي متعدد األطراف ثنائي

 2014-1فصل
%29.4 

 2014-2فصل
%19.0 

 2014-3فصل
%29.1 

 2014-4فصل
%22.6 

 توقعات خدمة الدين على المدى القصير
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