


2017-2فصل2017-1فصل20122013201420152016

116,872129,804141,086140,808142,793143,986143,630الدرهم بماليين القيمة     

10,48411,55812,86213,06313,41413,45813,078األورو بماليين القيمة     

13,85815,92615,60314,21514,14414,37114,934األمريكي الدوالر بماليين القيمة     

14.1%14.3%15.3%14.5%13.8%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   

15.8%16.1%16.9%18.6%20.1%23.7%28.5%الثنائي الدين     

10.0%10.0%10.4%11.9%13.3%16.1%18.8%األوروبي اإلتحاد دول       

1.1%1.2%1.3%1.4%1.5%1.5%1.9%العربية الدول       

4.7%4.9%5.2%5.3%5.3%6.1%7.8%أخرى دول       

53.4%50.7%51.2%48.6%46.5%50.6%47.5%الدولية المؤسسات     

30.8%33.2%31.9%32.8%33.4%25.7%24.0%الدولي المالي السوق     

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

العمالت حسب- ب  

24.2%22.1%22.0%16.7%13.6%13.3%12.2%األمريكي الدوالر     

69.6%71.1%71.0%75.9%78.8%77.2%76.6%األورو     

2.7%2.8%2.8%2.3%2.3%2.6%3.2%الياباني الين     

3.5%4.0%4.2%5.1%5.3%6.9%8.0%أخرى عمالت     

الفائدة أسعار حسب- ج  

55.3%58.2%58.0%61.7%64.9%63.4%68.2%ثابتة     

44.7%41.8%42.0%38.3%35.1%36.6%31.8%متغيرة     

------

  II -(المئوية النسبة) الدين حجم توزيع

  I -الدين حجم

للخزينة الخارجي للدين اإلحصائية النشرة
2017 يونيو

2017 دجنبر 29:  المقبل النشر 2017 شتنبر 29:   النشر تاريخ
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للخزينة الخارجي للدين اإلحصائية النشرة
2017 يونيو

2017-2فصل2017-1فصل20122013201420152016

11,29211,88812,12812,35311,3612,7828,252الدين خدمة مجموع    

1,3051,4091,4381,2611,155276836األمريكي الدوالر بماليين القيمة   
5.2%5.8%5.6%5.8%5.6%للميزانية العادية المداخيل إلى النسبة     

7,8978,0068,3928,3687,5792,2246,896الدين أصل   

3,2573,3613,3763,3133,3691,088510الثنائي الدين     

1,8672,1532,2492,0972,110605398األوروبي اإلتحاد دول       

2812522442352484091العربية الدول       

1,1109568839811,01144321أخرى دول       

4,6394,6455,0165,0554,2101,136929الدولية المؤسسات     

0000005,457الدولي المالي السوق     

3,3953,8823,7363,9853,7825581,356الفوائد    

1,11495486477267122658الثنائي الدين     

69960355546940214133األوروبي اإلتحاد دول       

7866636757720العربية الدول       

336285246236212785أخرى دول       

1,4661,2801,2181,1201,018331162الدولية المؤسسات     

8151,6481,6542,0932,09311,136الدولي المالي السوق     

23,14623,01517,6858,68710,3888113,940السحوبات مجموع   

3,2581,5908693941,244430الثنائي الدين     

2,157863621322463100األوروبي اإلتحاد دول       

2373218724080العربية الدول       

8646956148781250أخرى دول       

7,05015,0035,6498,2939,1447683,940الدولية المؤسسات     

12,8396,42211,1670000الدولي المالي السوق     

   VI -(الدرهم بماليين) السحوبات

  III -(الدرهم بماليين) الدين خدمة
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للخزينة الخارجي للدين اإلحصائية النشرة
2017 يونيو

2018201920202021202220232024

10,83910,45520,2139,02222,1478,09618,476الدين خدمة مجموع   

1,1241,0842,0959352,2968391,915األمريكي الدوالر بماليين القيمة   

7,5827,39317,3096,74619,9986,59117,088الدين أصل   

3,3193,0452,3381,9371,7901,7541,418الثنائي الدين     

2,1011,8471,5171,4751,3921,3681,069األوروبي اإلتحاد دول       

24223721117413012197العربية الدول       

976961610288268265252أخرى دول       

4,2634,3483,9554,8095,0914,8374,654الدولية المؤسسات     

0011,016013,117011,016الدولي المالي السوق     

3,2573,0622,9042,2762,1491,5051,388الفوائد   

45034626120816612991الثنائي الدين     

2792201791451148556األوروبي اإلتحاد دول       

43352822171310العربية الدول       

128915441353125أخرى دول       

1,011920847768683593514الدولية المؤسسات     

1,7961,7961,7961,3001,300783783الدولي المالي السوق     

2018-2فصل2018-1فصل2017-4فصل2017-3فصل2017-09شهر2017-08شهر2017-07شهر

8311,0528112,6943,1342,6632,601الدين خدمة مجموع   

8610984279325276270األمريكي الدوالر بماليين القيمة   

6299056602,1941,8942,1621,511الدين أصل   

2021471515001,2405011,090الفوائد   

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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