
 

 



2017-4فصل2017-3فصل20132014201520162017

234,746278,071300,985312,468332,354321,456332,354الدرهم بماليين القيمة     

20,90325,34927,92229,35429,70928,87929,709األورو بماليين القيمة     

28,80130,75230,38530,95035,62434,16735,624األمريكي الدوالر بماليين القيمة     

31.0%30.8%30.5%30.1%26.1%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    

29.3%28.3%29.3%28.9%28.4%29.5%32.8%الثنائي الدين     

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

األوروبي اإلتحاد دول 3.9%2.6%3.9%2.8%2.7%2.5%2.7%العربية الدول       

5.6%6.0%5.6%6.3%5.8%5.9%6.7%أخرى دول       

47.3%47.5%47.3%45.9%45.2%45.4%51.0%الدولية المؤسسات     
التجارية األبناك و الدولي المالي السوق

23.4%24.2%23.4%25.2%26.4%25.1%16.2%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   

46.1%45.9%46.1%45.7%46.8%50.7%55.3%الخزينة دين     

العمومية المؤسسات53.5%53.8%53.5%54.0%52.9%48.9%44.3%العمومية المؤسسات دين     

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

العامة المنفعة ذات المؤسسات0.2%0.2%0.2%0.2%0.2%0.3%0.3%البنكي القطاع       

0.1%0.1%0.1%0.1%0.1%0.1%0.1%الترابية الجماعات       

0.1%0.0%0.1%0.0%0.0%0.0%0.0%العامة المنفعة ذات المؤسسات       

2018 يونيو 29:  المقبل النشر 2018 مارس 30:   النشر تاريخ

   I -الدين حجم

------

العمومي الخارجي للدين اإلحصائية النشرة
2017 دجنبر

   II -(المئوية النسبة)  الدين حجم توزيع
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 تطور حجم الدين

 النسبة إلى الناتج الداخلي الخام بماليين الدرهم

دول اإلتحاد  

 األوروبي
19.8%  

 الدول العربية
3.9%  
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5.6%  

 المؤسسات الدولية
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23.4%  
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العمومي الخارجي للدين اإلحصائية النشرة
2017 دجنبر

2017-4فصل2017-3فصل20132014201520162017

العمالت حسب- ج   

27.8%27.4%27.8%26.7%23.6%17.9%11.4%األمريكي الدوالر     

61.1%61.3%61.1%61.4%63.1%68.8%73.8%األورو     

3.6%3.9%3.6%3.8%3.6%3.5%4.2%الياباني الين     

7.5%7.4%7.5%8.1%9.7%9.8%10.6%أخرى عمالت     

الفائدة أسعار حسب- د   

74.0%73.6%74.0%74.3%76.3%76.0%74.2%ثابتة     

26.0%26.4%26.0%25.7%23.7%24.0%25.8%متغيرة     

21,84722,58424,69429,07832,0595,2188,365الدين خدمة مجموع    

2,5902,6782,5212,9573,296550884األمريكي الدوالر بماليين القيمة   
6.9%6.8%6.1%5.7%6.0%األداءات لميزان الجارية المداخيل إلى النسبة     

14,95815,16115,97520,29623,3894,0975,206الدين أصل   

5,6936,0066,4507,7548,2931,7852,478الثنائي الدين     

3,7594,1554,3635,4675,8209991,992األوروبي اإلتحاد دول       

674664708749758107278العربية الدول       

1,2601,1871,3791,5381,715679208أخرى دول       

7,9128,4308,68811,7438,7442,0602,503الدولية المؤسسات     

1,3537258377996,352252225التجارية األبناك و الدولي المالي السوق     

6,8897,4238,7198,7828,6701,1213,159الفوائد   

1,9832,0002,1182,1062,042382621الثنائي الدين     

1,3131,3741,4521,4331,387201470األوروبي اإلتحاد دول       

2212192472502633997العربية الدول       

44940741942339214254أخرى دول       

3,0683,1493,0422,9082,934698831الدولية المؤسسات     

1,8382,2743,5593,7683,694411,707التجارية 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
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 التوزيع حسب أسعار الفائدة
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العمومي الخارجي للدين اإلحصائية النشرة
2017 دجنبر

2017-4فصل2017-3فصل20132014201520162017

41,19452,70537,49631,89435,4858,03715,843السحوبات مجموع   

10,37110,9448,67112,45714,5882,7168,809الثنائي الدين     

8,5289,0946,0447,9007,1301,6203,841األوروبي اإلتحاد دول       

4256541,3391,2445,7431854,810العربية الدول       

1,4181,1961,2883,3131,715911158أخرى دول       

23,60514,43017,72319,28120,8975,3217,034الدولية المؤسسات     

7,21827,33111,102156000التجارية األبناك و الدولي المالي السوق     

2018201920202021202220232024

28,17228,18738,77327,42338,33023,97945,255الدين خدمة مجموع   

3,0113,0124,1432,9314,0962,5634,836األمريكي الدوالر بماليين القيمة   

19,83920,55831,61121,26832,69619,23041,230الدين أصل   

9,2679,5289,3179,1388,2027,8957,091الثنائي الدين     

6,8146,9426,6136,5275,7185,4254,686األوروبي اإلتحاد دول       

7498721,1551,3701,2611,2221,184العربية الدول       

1,7041,7141,5491,2411,2231,2481,221أخرى دول       

9,84010,41810,51311,65310,96010,94810,916الدولية المؤسسات     

73261211,78147713,53438723,223التجارية األبناك و الدولي المالي السوق     

8,3337,6297,1626,1555,6344,7494,025الفوائد   

2,0151,7641,5311,3081,092916746الثنائي الدين     

1,2721,098940790640525417األوروبي اإلتحاد دول       

391367340300258220183العربية الدول       

352299251218194171146أخرى دول       

2,9802,5442,3242,0571,7621,5771,358الدولية المؤسسات     

3,3383,3213,3072,7902,7802,2561,921التجارية 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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العمومي الخارجي للدين اإلحصائية النشرة
2017 دجنبر

2018-4فصل2018-3فصل2018-2فصل2018-1فصل2018-03شهر2018-02شهر2018-01شهر

1,9801,6102,0765,6668,0815,4408,985الدين خدمة مجموع   

212172222606864581960األمريكي الدوالر بماليين القيمة   

1,4211,2921,7564,4695,0444,4605,865الدين أصل   

5593183201,1973,0379803,120الفوائد   

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
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 توقعات خدمة الدين على المدى القصير
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