


2015-3فصل2015-2فصل20102011201220132014

11,05111,61013,85815,92615,60314,35614,357األمريكي الدوالر بماليين القيمة     

8,2688,96610,48411,55812,86212,85812,827األورو بماليين القيمة     

92,35399,581116,872129,804141,086140,002139,800الدرهم بماليين القيمة     

15.3%14.4%13.8%12.1%11.8%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   

19.0%19.7%20.1%23.7%28.5%33.6%35.6%الثنائي الدين     

12.2%12.6%13.3%16.1%18.8%21.5%22.9%األوروبي اإلتحاد دول       

1.5%1.5%1.5%1.5%1.9%2.2%2.4%العربية الدول       

5.3%5.6%5.3%6.1%7.8%9.9%10.3%أخرى دول       

47.5%46.5%46.5%50.6%47.5%52.9%49.5%الدولية المؤسسات     

33.5%33.8%33.4%25.7%24.0%13.5%14.9%الدولي المالي السوق     

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

العمالت حسب- ب  

14.8%14.0%13.6%13.3%12.2%11.1%11.9%األمريكي الدوالر     

77.5%78.4%78.8%77.2%76.6%75.8%75.0%األورو     

2.3%2.3%2.3%2.6%3.2%3.7%3.6%الياباني الين     

5.4%5.3%5.3%6.9%8.0%9.4%9.5%أخرى عمالت     

الفائدة أسعار حسب- ج  

63.3%64.3%64.9%63.4%68.2%66.5%67.3%ثابتة     

36.7%35.7%35.1%36.6%31.8%33.5%32.7%متغيرة     

------

  II -(المئوية النسبة) الدين حجم توزيع

  I -الدين حجم

للخزينة الخارجي للدين اإلحصائية النشرة
2015 شتنبر

2016 مارس 31:  المقبل النشر 2015 دجنبر 31:   النشر تاريخ
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للخزينة الخارجي للدين اإلحصائية النشرة
2015 شتنبر

2015-3فصل2015-2فصل20102011201220132014

8,0259,71211,29211,88812,1282,7603,318الدين خدمة مجموع    

9501,1981,3051,4091,438281338األمريكي الدوالر بماليين القيمة   
5.6%5.8%5.7%5.1%4.6%للميزانية العادية المداخيل إلى النسبة     

5,6966,6757,8978,0068,3921,3192,634الدين أصل   

2,5712,3623,2573,3613,3764571,126الثنائي الدين     

1,7741,5611,8672,1532,249382589األوروبي اإلتحاد دول       

2392472812522445754العربية الدول       

5585541,11095688318483أخرى دول       

3,1254,3134,6394,6455,0168621,508الدولية المؤسسات     

0000000الدولي المالي السوق     

2,3293,0373,3953,8823,7361,441684الفوائد    

9301,0531,11495486469300الثنائي الدين     

63866169960355539181األوروبي اإلتحاد دول       

74677866632013العربية الدول       

21732533628524610106أخرى دول       

1,0861,1721,4661,2801,218234384الدولية المؤسسات     

3138128151,6481,6541,1380الدولي المالي السوق     

21,53313,95423,14623,01517,6851,2082,816السحوبات مجموع   

5,9412,5143,2571,590869119الثنائي الدين     

1,9991,9432,157863621015األوروبي اإلتحاد دول       

651882373218710العربية الدول       

3,8773838636956104أخرى دول       

4,40611,4407,05115,0035,6491,2072,797الدولية المؤسسات     

11,186012,8396,42211,16700الدولي المالي السوق     

   VI -(الدرهم بماليين) السحوبات

  III -(الدرهم بماليين) الدين خدمة
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للخزينة الخارجي للدين اإلحصائية النشرة
2015 شتنبر

2016201720182019202020212022

11,68817,16410,92310,41920,0268,37521,147الدين خدمة مجموع   

1,1451,7081,0711,0222,0098202,132األمريكي الدوالر بماليين القيمة   

7,52613,2147,4787,17816,9755,98618,917الدين أصل   

3,3403,3753,2822,9972,2731,8561,710الثنائي الدين     

2,1112,1152,0531,7891,4451,3981,315األوروبي اإلتحاد دول       

247256246240214176132العربية الدول       

9821,004983968614282263أخرى دول       

4,1864,3734,1964,1813,7714,1304,094الدولية المؤسسات     

05,4660010,931013,113الدولي المالي السوق     

4,1623,9503,4453,2413,0512,3892,230الفوائد   

1,1661,038909785668573488الثنائي الدين     

57524336292217األوروبي اإلتحاد دول       

20116212487503731العربية الدول       

908824742662589514440أخرى دول       

908824742662589514440الدولية المؤسسات     

2,0882,0881,7941,7941,7941,3021,302الدولي المالي السوق     

2016-3فصل2016-2فصل2016-1فصل2015-4فصل2015-12شهر2015-11شهر2015-10شهر

1,3285351,2733,1362,7252,8232,856الدين خدمة مجموع   

13655130321279289292األمريكي الدوالر بماليين القيمة   

7523877401,8792,1821,4362,341الدين أصل   

5761485331,2575431,387515الفوائد   

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
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