
 

 



2017-3فصل2017-2فصل20122013201420152016

212,713234,746278,071300,985312,468316,087321,324الدرهم بماليين القيمة     

19,08220,90325,34927,92229,35428,78028,868األورو بماليين القيمة     

25,22228,80130,75230,38530,95032,86634,153األمريكي الدوالر بماليين القيمة     

30.8%30.5%30.1%26.0%25.1%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    

28.3%28.5%28.9%28.4%29.5%32.8%35.2%الثنائي الدين     

19.8%19.7%19.8%19.9%21.1%23.4%23.4%األوروبي اإلتحاد دول       

األوروبي اإلتحاد دول 2.6%2.7%2.8%2.7%2.5%2.7%3.2%العربية الدول       

5.9%6.1%6.3%5.8%5.9%6.7%8.6%أخرى دول       

47.5%47.1%45.9%45.2%45.4%51.0%49.2%الدولية المؤسسات     
التجارية األبناك و الدولي المالي السوق

24.2%24.4%25.2%26.4%25.1%16.2%15.6%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   

45.9%45.4%45.7%46.8%50.7%55.3%54.9%الخزينة دين     

العمومية المؤسسات53.8%54.3%54.0%52.9%48.9%44.3%44.5%العمومية المؤسسات دين     

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

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

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

العمومي الخارجي للدين اإلحصائية النشرة
2017 شتنبر

   II -(المئوية النسبة)  الدين حجم توزيع

2018 مارس 31:  المقبل النشر 2017 دجنبر 29:   النشر تاريخ

   I -الدين حجم

------
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 تطور حجم الدين

 النسبة إلى الناتج الداخلي الخام بماليين الدرهم

دول اإلتحاد  

 األوروبي
19.8%  

 الدول العربية
2.6%  

 دول أخرى
5.9%  

 المؤسسات الدولية
47.5%  

السوق المالي الدولي 

 و األبناك التجارية
24.2%  

 التوزيع حسب المقرضين

 الخزينة
45.9%  

 المؤسسات العمومية
53.8%  

 القطاع البنكي
0.2%  

 الجماعات المحلية
0.1%  

 التوزيع حسب المدينين
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2017-3فصل2017-2فصل20122013201420152016

العمالت حسب- ج   

27.4%27.3%26.7%23.6%17.9%11.4%9.9%األمريكي الدوالر     

61.4%61.3%61.4%63.1%68.8%73.8%72.7%األورو     

3.8%3.7%3.8%3.6%3.5%4.2%5.6%الياباني الين     

7.4%7.7%8.1%9.7%9.8%10.6%11.8%أخرى عمالت     

الفائدة أسعار حسب- د   

73.3%72.6%74.3%76.3%76.0%74.2%77.1%ثابتة     

26.7%27.4%25.7%23.7%24.0%25.8%22.9%متغيرة     

19,95821,84722,58424,69429,07813,3215,217الدين خدمة مجموع    

2,3072,5902,6782,5212,9571,349550األمريكي الدوالر بماليين القيمة   
6.8%6.1%5.7%6.0%5.7%األداءات لميزان الجارية المداخيل إلى النسبة     

13,72114,95815,16115,97520,29610,1144,096الدين أصل   

5,4885,6936,0066,4507,7542,0241,784الثنائي الدين     

3,3743,7594,1554,3635,4671,582998األوروبي اإلتحاد دول       

623674664708749287107العربية الدول       

1,4911,2601,1871,3791,538155679أخرى دول       

7,4087,9128,4308,68811,7432,4102,060الدولية المؤسسات     

8251,3537258377995,680252التجارية األبناك و الدولي المالي السوق     

6,2376,8897,4238,7198,7823,2071,121الفوائد   

2,1021,9832,0002,1182,106563382الثنائي الدين     

1,3161,3131,3741,4521,433419201األوروبي اإلتحاد دول       

2502212192472509639العربية الدول       

53644940741942348142أخرى دول       

3,1173,0683,1493,0422,908724698الدولية المؤسسات     

1,0181,8382,2743,5593,7681,92041التجارية 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
27.4%  

األورو       
61.4%  

الين الياباني       
3.8%  

عمالت أخرى       
7.4%  

 التوزيع حسب العمالت

ثابتة       
73.3%  

متغيرة       
26.7%  

 التوزيع حسب أسعار الفائدة
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2017-3فصل2017-2فصل20122013201420152016

37,49541,19452,70537,49631,8947,1607,895السحوبات مجموع   

9,02910,37110,9448,67112,4578722,618الثنائي الدين     

7,0158,5289,0946,0447,9002401,620األوروبي اإلتحاد دول       

3064256541,3391,244294135العربية الدول       

1,7081,4181,1961,2883,313338863أخرى دول       

14,51323,60514,43017,72319,2816,2885,277الدولية المؤسسات     

13,9527,21827,33111,10215600التجارية األبناك و الدولي المالي السوق     

2018201920202021202220232024

27,80027,37636,89725,20436,73722,36443,672الدين خدمة مجموع   

2,9462,9013,9102,6713,8932,3704,628األمريكي الدوالر بماليين القيمة   

19,68119,91729,91119,19631,22717,70539,681الدين أصل   

9,1899,2928,5768,0717,1466,8205,952الثنائي الدين     

6,7256,6906,2086,1285,3215,0084,238األوروبي اإلتحاد دول       

756869806697598558520العربية الدول       

1,7081,7331,5621,2461,2271,2541,194أخرى دول       

9,76310,0159,61310,65010,55310,50010,466الدولية المؤسسات     

72961011,72247513,52838523,263التجارية األبناك و الدولي المالي السوق     

8,1197,4596,9866,0085,5104,6593,991الفوائد   

1,8311,5641,3351,133943793650الثنائي الدين     

1,2291,041888744600491391األوروبي اإلتحاد دول       

249224197172150132115العربية الدول       

353299250217193170144أخرى دول       

2,9392,5632,3332,0721,7731,5961,409الدولية المؤسسات     

3,3493,3323,3182,8032,7942,2701,932التجارية األبناك و الدولي المالي السوق     

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

   VI -(الدرهم بماليين) السحوبات
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 توقعات مستحقات األقساط
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 توقعات مستحقات الفوائد

 السوق المالي الدولي و األبناك التجارية متعدد األطراف ثنائي
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2018-3فصل2018-2فصل2018-1فصل2017-4فصل2017-12شهر2017-11شهر2017-10شهر

3,9961,1453,1308,2715,6527,8955,469الدين خدمة مجموع   

423121332876599837579األمريكي الدوالر بماليين القيمة   

2,2678492,0365,1524,4484,9904,448الدين أصل   

1,7292961,0943,1191,2042,9051,021الفوائد   

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

 2017-4فصل
30.3% 

 2018-1فصل
 2018-2فصل 20.7%

28.9% 

 2018-3فصل
20.0% 

 توقعات خدمة الدين على المدى القصير
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