


2017-4فصل2017-3فصل20132014201520162017

129,804141,086140,808142,793153,066147,505153,066الدرهم بماليين القيمة     

11,55812,86213,06313,41413,68313,25213,683األورو بماليين القيمة     

15,92615,60314,21514,14416,40715,67816,407األمريكي الدوالر بماليين القيمة     

14.3%14.1%14.3%15.3%14.5%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   

17.3%15.4%17.3%16.9%18.6%20.1%23.7%الثنائي الدين     

9.0%9.7%9.0%10.4%11.9%13.3%16.1%األوروبي اإلتحاد دول       

4.0%1.0%4.0%1.3%1.4%1.5%1.5%العربية الدول       

4.3%4.7%4.3%5.2%5.3%5.3%6.1%أخرى دول       

52.9%53.9%52.9%51.2%48.6%46.5%50.6%الدولية المؤسسات     

29.8%30.7%29.8%31.9%32.8%33.4%25.7%الدولي المالي السوق     

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

العمالت حسب- ب  

27.8%25.3%27.8%22.0%16.7%13.6%13.3%األمريكي الدوالر     

65.5%68.6%65.5%71.0%75.9%78.8%77.2%األورو     

2.8%2.9%2.8%2.8%2.3%2.3%2.6%الياباني الين     

3.9%3.2%3.9%4.2%5.1%5.3%6.9%أخرى عمالت     

الفائدة أسعار حسب- ج  

59.4%58.1%59.4%58.0%61.7%64.9%63.4%ثابتة     

40.6%41.9%40.6%42.0%38.3%35.1%36.6%متغيرة     

------

  II -(المئوية النسبة) الدين حجم توزيع

  I -الدين حجم

للخزينة الخارجي للدين اإلحصائية النشرة
2017 دجنبر

2018 يونيو 29:  المقبل النشر 2018 مارس 30:   النشر تاريخ
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للخزينة الخارجي للدين اإلحصائية النشرة
2017 دجنبر

2017-4فصل2017-3فصل20132014201520162017

11,88812,12812,35311,36117,0162,7843,214الدين خدمة مجموع    

1,4091,4381,2611,1551,749294339األمريكي الدوالر بماليين القيمة   
7.4%5.2%5.8%5.6%5.8%للميزانية العادية المداخيل إلى النسبة     

8,0068,3928,3687,57913,2432,1961,949الدين أصل   

3,3613,3763,3133,3693,387901910الثنائي الدين     

2,1532,2492,0972,1102,113395738األوروبي اإلتحاد دول       

2522442352482623892العربية الدول       

9568839811,0111,01246880أخرى دول       

4,6455,0165,0554,2104,3991,2951,039الدولية المؤسسات     

00005,45700الدولي المالي السوق     

3,8823,7363,9853,7823,7735881,265الفوائد    

95486477267156118895الثنائي الدين     

60355546940233911161األوروبي اإلتحاد دول       

6663675752719العربية الدول       

2852462362121707015أخرى دول       

1,2801,2181,1201,0181,121400216الدولية المؤسسات     

1,6481,6542,0932,0932,0910954الدولي المالي السوق     

23,01517,6858,68710,38816,6884,7457,158السحوبات مجموع   

1,5908693941,2445,6469084,694الثنائي الدين     

8636213224632402237األوروبي اإلتحاد دول       

321872404,69504,687العربية الدول       

69561487817116850أخرى دول       

15,0035,6498,2939,14411,0423,8372,464الدولية المؤسسات     

6,42211,16700000الدولي 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
2017 دجنبر

2018201920202021202220232024

11,64711,50021,69610,64423,2079,19619,710الدين خدمة مجموع   

1,2451,2292,3191,1382,4809832,106األمريكي الدوالر بماليين القيمة   

8,1068,22718,5798,19020,8957,55618,251الدين أصل   

3,3343,0412,6742,6212,4862,4602,119الثنائي الدين     

2,1391,8821,5451,5031,4291,4161,111األوروبي اإلتحاد دول       

236230541837795786762العربية الدول       

959929588281262258246أخرى دول       

4,7725,1864,6845,5695,2825,0964,911الدولية المؤسسات     

0011,221013,127011,221الدولي المالي السوق     

3,5413,2733,1172,4542,3121,6401,459الفوائد   

595492408339277219161الثنائي الدين     

2872271861511198960األوروبي اإلتحاد دول       

1821751681471229875العربية الدول       

126905441363226أخرى دول       

1,146981909820740642519الدولية المؤسسات     

1,8001,8001,8001,2951,295779779الدولي المالي السوق     

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

8601,0911,0122,9632,7372,8833,063الدين خدمة مجموع   

92117108317292308327األمريكي الدوالر بماليين القيمة   

6369068632,4051,5352,4131,752الدين أصل   

2241851495581,2024701,311الفوائد   

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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