


2016-1فصل2015-4فصل20112012201320142015

11,61013,85815,92615,60314,21514,21515,245األمريكي الدوالر بماليين القيمة     

8,96610,48411,55812,86213,06313,06313,386األورو بماليين القيمة     

99,581116,872129,804141,086140,808140,808146,868الدرهم بماليين القيمة     

14.3%15.3%14.4%13.8%12.1%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   

17.8%18.6%18.6%20.1%23.7%28.5%33.6%الثنائي الدين     

11.2%11.9%11.9%13.3%16.1%18.8%21.5%األوروبي اإلتحاد دول       

1.3%1.4%1.4%1.5%1.5%1.9%2.2%العربية الدول       

5.3%5.3%5.3%5.3%6.1%7.8%9.9%أخرى دول       

50.1%48.6%48.6%46.5%50.6%47.5%52.9%الدولية المؤسسات     

32.1%32.8%32.8%33.4%25.7%24.0%13.5%الدولي المالي السوق     

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

العمالت حسب- ب  

19.0%16.7%16.7%13.6%13.3%12.2%11.1%األمريكي الدوالر     

73.7%75.9%75.9%78.8%77.2%76.6%75.8%األورو     

2.8%2.3%2.3%2.3%2.6%3.2%3.7%الياباني الين     

4.5%5.1%5.1%5.3%6.9%8.0%9.4%أخرى عمالت     

الفائدة أسعار حسب- ج  

59.8%61.7%61.7%64.9%63.4%68.2%66.5%ثابتة     

40.2%38.3%38.3%35.1%36.6%31.8%33.5%متغيرة     

------

  II -(المئوية النسبة) الدين حجم توزيع

  I -الدين حجم

للخزينة الخارجي للدين اإلحصائية النشرة
2016 مارس

2016 شتنبر 30:  المقبل النشر 2016 يونيو 30:   النشر تاريخ
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 تطور حجم الدين
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للخزينة الخارجي للدين اإلحصائية النشرة
2016 مارس

2016-1فصل2015-4فصل20112012201320142015

9,71211,29211,88812,12812,3533,1372,738الدين خدمة مجموع    

1,1981,3051,4091,4381,261317278األمريكي الدوالر بماليين القيمة   
5.8%5.6%5.8%5.6%5.1%للميزانية العادية المداخيل إلى النسبة     

6,6757,8978,0068,3928,3681,8792,194الدين أصل   

2,3623,2573,3613,3763,3136821,079الثنائي الدين     

1,5611,8672,1532,2492,097525601األوروبي اإلتحاد دول       

2472812522442356960العربية الدول       

5541,11095688398188418أخرى دول       

4,3134,6394,6455,0165,0551,1971,115الدولية المؤسسات     

0000000الدولي المالي السوق     

3,0373,3953,8823,7363,9851,258544الفوائد    

1,0531,11495486477294279الثنائي الدين     

66169960355546954170األوروبي اإلتحاد دول       

67786663671913العربية الدول       

3253362852462362196أخرى دول       

1,1721,4661,2801,2181,120209265الدولية المؤسسات     

8128151,6481,6542,0939550الدولي المالي السوق     

13,95423,14623,01517,6858,6873,9716,370السحوبات مجموع   

2,5143,2571,590869394315723الثنائي الدين     

1,9432,1578636213222879األوروبي اإلتحاد دول       

1882373218724280العربية الدول       

38386369561480714أخرى دول       

11,4407,05115,0035,6498,2933,6565,647الدولية المؤسسات     

012,8396,42211,167000الدولي المالي السوق     

   VI -(الدرهم بماليين) السحوبات

  III -(الدرهم بماليين) الدين خدمة
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 تطور دفعات األقساط
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للخزينة الخارجي للدين اإلحصائية النشرة
2016 مارس

2017201820192020202120222023

17,46511,82810,76520,4309,09721,8627,762الدين خدمة مجموع   

1,7491,1671,0592,0638942,220767األمريكي الدوالر بماليين القيمة   

13,3318,2017,35117,2076,54119,4746,063الدين أصل   

3,3993,3113,0292,3081,8971,7501,710الثنائي الدين     

2,1412,0831,8211,4781,4331,3501,325األوروبي اإلتحاد دول       

253243238212175131122العربية الدول       

1,005985970618289269263أخرى دول       

4,4294,8904,3223,8944,6444,6074,353الدولية المؤسسات     

5,5030011,005013,1170الدولي المالي السوق     

4,1343,6273,4143,2232,5562,3881,699الفوائد   

1,1301,001872755659570479الثنائي الدين     

52433528221713األوروبي اإلتحاد دول       

1651279054403530العربية الدول       

913831747673597518436أخرى دول       

913831747673597518436الدولية المؤسسات     

2,0911,7951,7951,7951,3001,300784الدولي المالي السوق     

2017-1فصل2016-4فصل2016-3فصل2016-2فصل2016-06شهر2016-05شهر2016-04شهر

6695531,6302,8522,9162,7922,792الدين خدمة مجموع   

6957169295302289289األمريكي الدوالر بماليين القيمة   

6114024441,4572,3441,5912,259الدين أصل   

581511,1861,3955721,201533الفوائد   

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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