
 

 



2015-4فصل2015-3فصل20112012201320142015

22,04825,22228,80130,75230,36930,36530,369األمريكي الدوالر بماليين القيمة     

17,02819,08220,90325,34927,90727,13127,907األورو بماليين القيمة     

189,108212,713234,746278,071300,826295,686300,826الدرهم بماليين القيمة     

30.4%30.1%26.0%25.1%23.1%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    

28.4%28.5%28.4%29.5%32.8%35.2%38.7%الثنائي الدين     

19.9%20.1%19.9%21.1%23.4%23.4%24.4%األوروبي اإلتحاد دول       

األوروبي اإلتحاد دول 2.7%2.6%2.7%2.5%2.7%3.2%3.9%العربية الدول       

5.8%5.8%5.8%5.9%6.7%8.6%10.4%أخرى دول       

45.2%44.5%45.2%45.4%51.0%49.2%51.7%الدولية المؤسسات     
التجارية األبناك و الدولي المالي السوق

26.4%27.0%26.4%25.1%16.2%15.6%9.6%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   

46.8%47.3%46.8%50.7%55.3%54.9%52.7%الخزينة دين     

العمومية المؤسسات52.9%52.4%52.9%48.9%44.3%44.5%46.5%العمومية المؤسسات دين     

0.3%0.3%0.3%0.4%0.4%0.6%0.8%أخري ديون     

0.2%0.2%0.2%0.3%0.3%0.4%0.6%البنكي القطاع       

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

العمومي الخارجي للدين اإلحصائية النشرة
2015 دجنبر

   II -(المئوية النسبة)  الدين حجم توزيع

2016 يونيو 30:  المقبل النشر 2016 مارس 31:   النشر تاريخ

   I -الدين حجم

------
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 تطور حجم الدين

 النسبة إلى الناتج الداخلي الخام بماليين الدرهم

دول اإلتحاد  

 األوروبي
19.9%  

 الدول العربية
2.7%  

 دول أخرى
5.8%  

 المؤسسات الدولية
45.2%  

السوق المالي الدولي 

 و األبناك التجارية
26.4%  

 التوزيع حسب المقرضين

 الخزينة
46.8%  

 المؤسسات العمومية
52.9%  

 القطاع البنكي
0.2%  

 الجماعات المحلية
0.1%  

 التوزيع حسب المدينين
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2015-4فصل2015-3فصل20112012201320142015

العمالت حسب- ج   

23.6%22.4%23.6%17.9%11.4%9.9%8.3%األمريكي الدوالر     

63.1%64.2%63.1%68.8%73.8%72.7%71.3%األورو     

3.6%3.6%3.6%3.5%4.2%5.6%7.0%الياباني الين     

9.7%9.8%9.7%9.8%10.6%11.8%13.4%أخرى عمالت     

الفائدة أسعار حسب- د   

76.3%77.2%76.3%76.0%74.2%77.1%77.5%ثابتة     

23.7%22.8%23.7%24.0%25.8%22.9%22.5%متغيرة     

17,53319,95821,84722,58424,6945,3107,770الدين خدمة مجموع    

2,1632,3072,5902,6782,521541785األمريكي الدوالر بماليين القيمة   
6.1%5.7%6.0%5.7%5.3%األداءات لميزان الجارية المداخيل إلى النسبة     

11,86613,72114,95815,16115,9754,0374,571الدين أصل   

4,3825,4885,6936,0066,4501,6921,868الثنائي الدين     

2,9473,3743,7594,1554,3631,0041,412األوروبي اإلتحاد دول       

566623674664708132239العربية الدول       

8691,4911,2601,1871,379556217أخرى دول       

6,6527,4087,9128,4308,6882,1282,496الدولية المؤسسات     

8328251,353725837217207التجارية األبناك و الدولي المالي السوق     

5,6676,2376,8897,4238,7191,2733,199الفوائد   

1,9612,1021,9832,0002,118511568الثنائي الدين     

1,2241,3161,3131,3741,452310422األوروبي اإلتحاد دول       

2352502212192474579العربية الدول       

50253644940741915667أخرى دول       

2,6863,1173,0683,1493,042728857الدولية المؤسسات     

1,0201,0181,8382,2743,559341,774التجارية األبناك و الدولي المالي السوق     

   III -(الدرهم بماليين) الدين خدمة
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 تطور دفعات األقساط

 السوق المالي الدولي و األبناك التجارية متعدد األطراف ثنائي
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 تطور دفعات الفوائد

 السوق المالي الدولي و األبناك التجارية متعدد األطراف ثنائي

الدوالر      

 األمريكي
23.6%  

األورو       
63.1%  

الين الياباني       
3.6%  

عمالت أخرى       
9.7%  

 التوزيع حسب العمالت

ثابتة       
76.3%  

متغيرة       
23.7%  

 التوزيع حسب أسعار الفائدة
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2015-4فصل2015-3فصل20112012201320142015

25,53337,49541,19452,70537,3808,84510,568السحوبات مجموع   

7,0969,02910,37110,9448,5733,2153,150الثنائي الدين     

5,5437,0158,5289,0945,9582,6832,129األوروبي اإلتحاد دول       

7863064256541,339341518العربية الدول       

7671,7081,4181,1961,276191503أخرى دول       

18,16014,51323,60514,43017,7055,6307,418الدولية المؤسسات     

27713,9527,21827,33111,10200التجارية األبناك و الدولي المالي السوق     

2016201720182019202020212022

25,71831,62825,92725,11934,32122,49633,397الدين خدمة مجموع   

2,5893,1832,6102,5283,4542,2643,361األمريكي الدوالر بماليين القيمة   

17,06923,34918,47118,30327,97217,09828,465الدين أصل   

7,7008,1778,5848,4437,5296,9585,844الثنائي الدين     

5,3585,6406,0495,7645,2745,2004,311األوروبي اإلتحاد دول       

798832793912845718615العربية الدول       

1,5441,7051,7421,7671,4101,040918أخرى دول       

8,5739,0199,2199,3109,1329,6809,121الدولية المؤسسات     

7966,15366855011,31146013,500التجارية األبناك و الدولي المالي السوق     

8,6498,2797,4566,8166,3495,3984,932الفوائد   

1,9941,8121,5451,2891,069884711الثنائي الدين     

1,3481,2381,049875736605475األوروبي اإلتحاد دول       

25022820117514612098العربية الدول       

396346295239187159138أخرى دول       

2,9042,7392,4942,1271,8931,6251,341الدولية المؤسسات     

3,7513,7283,4173,4003,3872,8892,880التجارية األبناك و الدولي المالي السوق     

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

   VI -(الدرهم بماليين) السحوبات
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 تطور السحوبات

 السوق المالي الدولي و األبناك التجارية متعدد األطراف ثنائي
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 توقعات مستحقات األقساط

 السوق المالي الدولي و األبناك التجارية متعدد األطراف ثنائي
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 توقعات مستحقات الفوائد

 السوق المالي الدولي و األبناك التجارية متعدد األطراف ثنائي
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2016-4فصل2016-3فصل2016-2فصل2016-1فصل2016-03شهر2016-02شهر2016-01شهر

1,1531,5322,2234,9087,6765,2807,855الدين خدمة مجموع   

116154224494773531791األمريكي الدوالر بماليين القيمة   

7791,2151,7443,7384,3814,1994,751الدين أصل   

3743174791,1703,2951,0813,104الفوائد   

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

 2016-1فصل
19.1% 

 2016-2فصل
29.8% 

 2016-3فصل
20.5% 

 2016-4فصل
30.5% 

 توقعات خدمة الدين على المدى القصير
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