
 

 



201420152016201720182019- -12019فصل 2فصل

278,071300,985312,468332,558326,615326,544337,840الدرهم بماليين القيمة     

25,34927,92229,35429,72729,82130,08631,007األورو بماليين القيمة     

30,75230,38530,95035,64634,14533,79335,295األمريكي الدوالر بماليين القيمة     

29.5%31.3%30.8%30.5%30.0%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    

26.6%28.1%28.4%29.4%28.9%28.4%29.5%الثنائي الدين     

17.5%18.6%18.7%19.8%19.8%19.9%21.1%األوروبي اإلتحاد دول       

األوروبي اإلتحاد دول 3.7%4.0%4.0%3.9%2.8%2.7%2.5%العربية الدول       

5.4%5.5%5.7%5.7%6.3%5.8%5.9%أخرى دول       

49.5%48.6%48.8%47.3%45.9%45.2%45.4%الدولية المؤسسات     
التجارية األبناك و الدولي المالي السوق

23.9%23.3%22.8%23.3%25.2%26.4%25.1%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   

45.8%44.9%45.3%46.1%45.7%46.8%50.7%الخزينة دين     

العمومية المؤسسات53.5%54.4%54.2%53.5%54.0%52.9%48.9%العمومية المؤسسات دين     

0.7%0.7%0.5%0.4%0.3%0.3%0.4%أخري ديون     

العامة المنفعة ذات المؤسسات0.3%0.3%0.1%0.2%0.2%0.2%0.3%البنكي القطاع       

0.3%0.3%0.3%0.1%0.1%0.1%0.1%الترابية الجماعات       

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

2019 دجنبر 31:  المقبل النشر 2019 شتنبر 30:  النشر تاريخ

   I -الدين حجم

------

العمومي الخارجي للدين اإلحصائية النشرة
2019 يونيو

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

 النسبة إلى الناتج الداخلي الخام بماليين الدرهم

دول اإلتحاد  

 األوروبي
17,5%  

 الدول العربية
3,7%  

 دول أخرى
5,4%  

 المؤسسات الدولية
49,5%  

السوق المالي الدولي 

 و األبناك التجارية
23,9%  

 التوزيع حسب المقرضين

 الخزينة
45,8%  

 المؤسسات العمومية
53,5%  

 القطاع البنكي
0,3%  

 الجماعات الترابية
0,1%  

المؤسسات ذات 

 المنفعة العامة
0,1%  

 التوزيع حسب المدينين
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العمومي الخارجي للدين اإلحصائية النشرة
2019 يونيو

2فصل-12019فصل-201420152016201720182019

العمالت حسب- ج   

28.4%28.8%28.4%27.8%26.7%23.6%17.9%األمريكي الدوالر     

60.2%59.2%59.6%61.1%61.4%63.1%68.8%األورو     

3.6%3.7%3.8%3.6%3.8%3.6%3.5%الياباني الين     

7.8%8.3%8.2%7.5%8.1%9.7%9.8%أخرى عمالت     

الفائدة أسعار حسب- د   

75.5%75.4%75.3%74.1%74.3%76.3%76.0%ثابتة     

24.5%24.6%24.7%25.9%25.7%23.7%24.0%متغيرة     

22,58424,69429,07832,05928,5865,5638,448الدين خدمة مجموع    

2,6782,5212,9573,2963,038582876األمريكي الدوالر بماليين القيمة   
5.6%6.8%6.8%6.0%5.7%األداءات لميزان الجارية المداخيل إلى النسبة     

15,16115,97520,29623,38919,9794,4235,478الدين أصل   

6,0066,4507,7548,2939,5501,8702,862الثنائي الدين     

4,1554,3635,4675,8207,1081,0672,420األوروبي اإلتحاد دول       

664708749758722130277العربية الدول       

1,1871,3791,5381,7151,720673165أخرى دول       

8,4308,68811,7438,7449,6732,3622,422الدولية المؤسسات     

7258377996,352756191194التجارية األبناك و الدولي المالي السوق     

7,4238,7198,7828,6708,6071,1402,970الفوائد   

2,0002,1182,1062,0422,119368578الثنائي الدين     

1,3741,4521,4331,3871,366202386األوروبي اإلتحاد دول       

21924725026339844151العربية الدول       

40741942339235512241أخرى دول       

3,1493,0422,9082,9343,134751779الدولية المؤسسات     

2,2743,5593,7683,6943,354211,613التجارية 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
28,4%  

األورو       
60,2%  

الين الياباني       
3,6%  

عمالت أخرى       
7,8%  

 التوزيع حسب العمالت

ثابتة       
75,5%  

متغيرة       
24,5%  

 التوزيع حسب أسعار الفائدة
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العمومي الخارجي للدين اإلحصائية النشرة
2019 يونيو

2فصل-12019فصل-201420152016201720182019

52,70537,49631,89435,66819,2814,57714,211السحوبات مجموع   

10,9448,67112,45714,7714,8341,175758الثنائي الدين     

9,0946,0447,9007,3123,6071,082687األوروبي اإلتحاد دول       

6541,3391,2445,743467291العربية الدول       

1,1961,2883,3131,7167606470أخرى دول       

14,43017,72319,28120,89712,8341,78811,059الدولية المؤسسات     

27,33111,10215601,6131,6142,394التجارية األبناك و الدولي المالي السوق     

2020202120222023202420252026

42,21630,89041,16625,89647,70830,90818,677الدين خدمة مجموع   

4,3973,2184,2882,6974,9693,2191,945األمريكي الدوالر بماليين القيمة   

33,01623,47534,25620,31742,90527,24315,794الدين أصل   

9,5219,4058,5487,9747,2405,9815,157الثنائي الدين     

6,7356,7065,9685,4054,7233,5492,755األوروبي اإلتحاد دول       

1,1821,4121,3121,2721,2341,2051,196العربية الدول       

1,6041,2871,2681,2971,2831,2271,206أخرى دول       

11,61113,15111,82711,50611,97710,9859,980الدولية المؤسسات     

11,88491913,88183723,68810,277657التجارية األبناك و الدولي المالي السوق     

9,2007,4156,9105,5794,8033,6652,883الفوائد   

1,5981,3721,154974805650537الثنائي الدين     

963812662546441347292األوروبي اإلتحاد دول       

361320277237199162126العربية الدول       

274240215191165141119أخرى دول       

4,2083,1592,8872,2622,0051,7511,523الدولية المؤسسات     

3,3942,8842,8692,3431,9931,264823التجارية 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 الفوائد

 السوق المالي الدولي و األبناك التجارية متعدد األطراف ثنائي
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العمومي الخارجي للدين اإلحصائية النشرة
2019 يونيو

2020-2فصل2020-1فصل2019-4فصل2019-3فصل2019-09شهر2019-08شهر2019-07شهر

1,9851,3032,2815,5699,5255,25210,382الدين خدمة مجموع   

2071362385819925471,081األمريكي الدوالر بماليين القيمة   

1,5159891,9024,4066,3614,0656,568الدين أصل   

4703143791,1633,1641,1873,814الفوائد   

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

 2019-3فصل
18,1% 

 2019-4فصل
31,0% 

 2020-1فصل
17,1% 

 2020-2فصل
33,8% 

 توقعات خدمة الدين على المدى القصير
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