
 

 



2014-3فصل2014-2فصل20092010201120122013

19,37220,79822,04825,22228,80131,95030,422األمريكي الدوالر بماليين القيمة     

13,45615,55917,02819,08220,90323,40124,154األورو بماليين القيمة     

152,267173,805189,108212,713234,746262,388266,866الدرهم بماليين القيمة     

26.9%25.7%23.6%22.7%20.8%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    

28.8%29.1%32.8%35.2%38.7%39.6%40.1%الثنائي الدين     

20.2%20.6%23.4%23.4%24.4%25.1%27.8%األوروبي اإلتحاد دول       

األوروبي اإلتحاد دول 2.5%2.4%2.7%3.2%3.9%3.8%4.0%العربية الدول       

6.1%6.1%6.7%8.6%10.4%10.7%8.3%أخرى دول       

45.7%45.6%51.0%49.2%51.7%49.4%52.4%الدولية المؤسسات     
التجارية األبناك و الدولي المالي السوق

25.5%25.3%16.2%15.6%9.6%11.0%7.5%التجارية األبناك و الدولي المالي السوق     

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

المدينة الجهة حسب- ب   

52.3%53.2%55.3%54.9%52.7%53.1%51.7%الخزينة دين     

العمومية المؤسسات47.7%46.8%44.7%45.1%47.3%46.9%48.3%المضمون الدين     

47.3%46.4%44.3%44.5%46.5%45.8%46.9%العمومية المؤسسات       

0.3%0.3%0.3%0.4%0.6%0.8%1.1%البنكي القطاع       

0.1%0.1%0.1%0.2%0.2%0.3%0.3%المحلية الجماعات       

العمومي الخارجي للدين اإلحصائية النشرة
2014 شتنبر

   II -(المئوية النسبة)  الدين حجم توزيع

2015 مارس 31:  المقبل النشر 2014 دجنبر 31:  النشر تاريخ

   I -الدين حجم

------
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 تطور حجم الدين

 النسبة إلى الناتج الداخلي الخام بماليين الدرهم
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2014-3فصل2014-2فصل20092010201120122013

العمالت حسب- ج   

17.5%16.7%11.4%9.9%8.3%8.9%8.4%األمريكي الدوالر     

69.6%70.2%73.8%72.7%71.3%70.8%72.7%األورو     

3.9%4.0%4.2%5.6%7.0%7.0%6.2%الياباني الين     

9.0%9.1%10.6%11.8%13.4%13.3%12.7%أخرى عمالت     

الفائدة أسعار حسب- د   

77.1%77.3%74.2%77.1%77.5%78.0%73.1%ثابتة     

22.9%22.7%25.8%22.9%22.5%22.0%26.9%متغيرة     

14,22615,37217,53319,95821,8475,3915,360الدين خدمة مجموع    

1,7521,8192,1632,3072,590657635األمريكي الدوالر بماليين القيمة   
5.8%5.4%4.8%4.7%5.1%األداءات لميزان الجارية المداخيل إلى النسبة     

9,10410,54511,86613,72114,9583,3384,059الدين أصل   

3,9644,4774,3825,4885,6931,2481,546الثنائي الدين     

2,8193,1352,9473,3743,759947936األوروبي اإلتحاد دول       

487547566623674174151العربية الدول       

6587958691,4911,260127459أخرى دول       

4,3415,2176,6527,4087,9121,9122,332الدولية المؤسسات     

7998518328251,353178181التجارية األبناك و الدولي المالي السوق     

5,1214,8275,6676,2376,8892,0531,301الفوائد   

1,7781,7811,9612,1021,983438496الثنائي الدين     

1,2641,1861,2241,3161,313319308األوروبي اإلتحاد دول       

2102192352502216343العربية الدول       

30437650253644956145أخرى دول       

2,8102,5052,6863,1173,068859768الدولية المؤسسات     

5335411,0201,0181,83875637التجارية األبناك و الدولي المالي السوق     

   III -(الدرهم بماليين) الدين خدمة
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2014-3فصل2014-2فصل20092010201120122013

28,11431,75125,53337,49541,19428,9506,706السحوبات مجموع   

11,8819,7937,0969,02910,3717492,050الثنائي الدين     

9,6604,4995,5437,0158,5284311,618األوروبي اإلتحاد دول       

668566786306425187200العربية الدول       

1,5534,7287671,7081,418131232أخرى دول       

15,19110,08618,16014,51323,6051,9144,656الدولية المؤسسات     

1,04211,87227713,9527,21826,2870التجارية األبناك و الدولي المالي السوق     

2015201620172018201920202021

23,62322,89628,09321,53920,49330,02017,701الدين خدمة مجموع   

2,6852,6023,1932,4482,3293,4122,012األمريكي الدوالر بماليين القيمة   

15,67915,48221,11015,28414,71924,62713,217الدين أصل   

6,3776,8836,7906,7766,4015,5625,083الثنائي الدين     

4,4874,8984,7254,7474,3593,9203,840األوروبي اإلتحاد دول       

648643656619633556448العربية الدول       

1,2421,3421,4091,4101,4091,086795أخرى دول       

8,6227,9848,2148,0267,9287,6377,836الدولية المؤسسات     

6806156,10648239011,428298التجارية األبناك و الدولي المالي السوق     

7,9447,4146,9836,2555,7745,3934,484الفوائد   

1,9191,7041,4981,2821,071898757الثنائي الدين     

1,3441,1931,051901753644543األوروبي اإلتحاد دول       

20418316514412610689العربية الدول       

371328282237192148125أخرى دول       

2,8022,5112,3092,1151,8611,6661,408الدولية المؤسسات     

3,2233,1993,1762,8582,8422,8292,319التجارية األبناك و الدولي المالي السوق     

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

   VI -(الدرهم بماليين) السحوبات
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2015-3فصل2015-2فصل2015-1فصل2014-4فصل2014-12شهر2014-11شهر2014-10شهر

2,9831,1252,6506,7584,8816,5464,910الدين خدمة مجموع   

339128301768555744558األمريكي الدوالر بماليين القيمة   

1,5097601,5753,8443,7463,5813,877الدين أصل   

1,4743651,0752,9141,1352,9651,033الفوائد   

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

 2014-4فصل
29.3% 

 2015-1فصل
21.1% 

 2015-2فصل
28.3% 

 2015-3فصل
21.3% 

 توقعات خدمة الدين على المدى القصير
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