


201520162017201820192019- -42020فصل 1فصل

300,985312,468332,558326,615339,892339,892351,259الدرهم بمالٌٌن القٌمة     

27,92229,35429,72729,82131,57531,57531,674األورو بمالٌٌن القٌمة     

30,38530,95035,64634,14535,43135,43134,642األمرٌكً الدوالر بمالٌٌن القٌمة     

29.5%29.5%31.3%30.8%30.5%الخام الداخلً الناتج إلى النسبة     

والمقرضٌن (األصلٌة اإلقتراض مدة) األجل حسب- أ  

100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%األجل طوٌل و متوسط    

25.4%25.6%25.6%28.4%29.4%28.9%28.4%الثنائي الدين     

16.7%16.9%16.9%18.7%19.8%19.8%19.9%األوروبي اإلتحاد دول       

3.6%3.6%3.6%4.0%3.9%2.8%2.7%العربية الدول       

5.1%5.1%5.1%5.7%5.7%6.3%5.8%أخرى دول       

49.8%49.4%49.4%48.8%47.3%45.9%45.2%الدولية المؤسسات     
التجارية األبناك و الدولي المالي السوق

24.8%25.0%25.0%22.8%23.3%25.2%26.4%التجارية األبناك و الدولي المالي السوق     

0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%األجل قصٌر    

المدٌنة الجهة حسب- ب   

47.1%47.5%47.5%45.3%46.1%45.7%46.8%الخزٌنة دٌن     

51.8%51.5%51.5%54.2%53.5%54.0%52.9%العمومٌة المقاوالت و المؤسسات دٌن     

1.1%1.0%1.0%0.5%0.4%0.3%0.3%أخري دٌون     

العامة المنفعة ذات المؤسسات0.4%0.4%0.4%0.1%0.2%0.2%0.2%العمومية المالية المؤسسات       

0.6%0.5%0.5%0.3%0.1%0.1%0.1%الترابية الجماعات       

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

العمومً الخارجً للدٌن اإلحصائٌة النشرة
2020 مارس

   II -(المئوٌة النسبة)  الدٌن حجم توزٌع

2020 شتنبر 30:  المقبل النشر 2020 يونيو 30:  النشر تاريخ

   I -الدٌن حجم

------
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 النسبة إلى الناتج الداخلي الخام بماليين الدرهم

دول اإلتحاد  

 األوروبي
16,7%  

 الدول العربية
3,6%  

 دول أخرى
5,1%  

 المؤسسات الدولية
49,8%  

السوق المالي الدولي 

 و األبناك التجارية
24,8%  

 التوزيع حسب المقرضين
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العمومً الخارجً للدٌن اإلحصائٌة النشرة
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1فصل-42020فصل-201520162017201820192019

العمالت حسب- ج   

28.0%27.1%27.1%28.4%27.8%26.7%23.6%األمريكي الدوالر     

61.0%61.8%61.8%59.6%61.1%61.4%63.1%األورو     

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

7.5%7.6%7.6%8.2%7.5%8.1%9.7%أخرى عمالت     

الفائدة أسعار حسب- د   

74.8%74.9%74.9%75.3%74.1%74.3%76.3%ثابتة     

25.2%25.1%25.1%24.7%25.9%25.7%23.7%متغيرة     

24,69429,07832,05928,58629,2339,5105,172الدٌن خدمة مجموع    

2,5212,9573,2963,0383,030986536األمرٌكً الدوالر بمالٌٌن القٌمة   
5.4%5.8%6.8%6.8%6.0%األداءات لميزان الجارية المداخيل إلى النسبة     

15,97520,29623,38919,97920,6896,2954,000الدٌن أصل   

6,4507,7548,2939,5509,6192,9321,849الثنائي الدين     

4,3635,4675,8207,1087,0432,493945األوروبي اإلتحاد دول       

708749758722815240141العربية الدول       

1,3791,5381,7151,7201,761199763أخرى دول       

8,68811,7438,7449,67310,0863,0071,908الدولية المؤسسات     

8377996,352756984356243التجارية األبناك و الدولي المالي السوق     

8,7198,7828,6708,6078,5443,2151,172الفوائد   

2,1182,1062,0422,1191,859581340الثنائي الدين     

1,4521,4331,3871,3661,140385196األوروبي اإلتحاد دول       

24725026339839715341العربية الدول       

41942339235532243103أخرى دول       

3,0422,9082,9343,1343,240854804الدولية المؤسسات     

3,5593,7683,6943,3543,4451,78028التجارية األبناك و الدولي المالي السوق     

   III -(الدرهم بمالٌٌن) الدٌن خدمة
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 تطور دفعات الفوائد

 السوق المالي الدولي و األبناك التجارية متعدد األطراف ثنائي

الدوالر      

 األمريكي
28,0%  

األورو       
61,0%  

الين الياباني       
3,5%  

عمالت أخرى       
7,5%  

 التوزيع حسب العمالت

ثابتة       
74,8%  

متغيرة       
25,2%  

 التوزيع حسب أسعار الفائدة
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العمومً الخارجً للدٌن اإلحصائٌة النشرة
2020 مارس

------

1فصل-42020فصل-201520162017201820192019

37,49631,89435,66819,28139,48017,1393,410السحوبات مجموع   

8,67112,45714,7714,8344,7411,947676الثنائي الدين     

6,0447,9007,3123,6074,4141,852426األوروبي اإلتحاد دول       

1,3391,2445,743467754481العربية الدول       

1,2883,3131,71676025251169أخرى دول       

17,72319,28120,89712,83420,1434,6052,734الدولية المؤسسات     

11,10215601,61314,59610,5870التجارية األبناك و الدولي المالي السوق     

2021202220232024202520262027

31,99542,58327,42250,35033,29920,55518,271الدٌن خدمة مجموع   

3,1554,2002,7044,9663,2842,0271,802األمرٌكً الدوالر بمالٌٌن القٌمة   

24,56635,72221,48345,17129,34117,43015,485الدٌن أصل   

9,8048,9478,3287,6606,4445,6244,941الثنائي الدين     

6,9776,2445,6114,9703,8863,1032,869األوروبي اإلتحاد دول       

1,4761,3721,3551,3411,2661,252852العربية الدول       

1,3511,3311,3621,3491,2921,2691,220أخرى دول       

13,82912,49012,30612,97612,07111,13910,039الدولية المؤسسات     

93314,28584924,53510,826667505التجارية األبناك و الدولي المالي السوق     

7,4296,8615,9395,1793,9583,1252,786الفوائد   

1,4551,2281,041864700577472الثنائي الدين     

864708588478379317270األوروبي اإلتحاد دول       

33729225021017013295العربية الدول       

254228203176151128107أخرى دول       

2,7942,4682,2762,0611,7591,5131,287الدولية المؤسسات     

3,1803,1652,6222,2541,4991,0351,027التجارية األبناك و الدولي المالي السوق     

   V -(الدرهم بمالٌٌن) القائم الرصٌد على بناء الدٌن خدمة توقعات

   VI -(الدرهم بمالٌٌن) السحوبات

0
7 500
15 000
22 500
30 000
37 500
45 000
52 500

20152016201720182019

 تطور السحوبات

 السوق المالي الدولي و األبناك التجارية متعدد األطراف ثنائي

0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
45 000

2021202220232024202520262027

 توقعات مستحقات األقساط

 السوق المالي الدولي و األبناك التجارية متعدد األطراف ثنائي

0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000

2021202220232024202520262027

 توقعات مستحقات الفوائد

 السوق المالي الدولي و األبناك التجارية متعدد األطراف ثنائي

3/4



العمومً الخارجً للدٌن اإلحصائٌة النشرة
2020 مارس

------

2021-1فصل2020-4فصل2020-3فصل2020-2فصل2020-06شهر2020-05شهر2020-04شهر

3,8291,4684,4939,7904,92322,2915,138الدٌن خدمة مجموع   

3781454439664852,198507األمرٌكً الدوالر بمالٌٌن القٌمة   

2,6361,0813,0626,7793,96618,9684,166الدين أصل   

1,1933871,4313,0119573,323972الفوائد   

أشهر ثالثة أجل داخل سنوٌا ربع البٌانات تحدٌث:  النشر برنامج

(الدين قطب) الخارجية والمالية الخزينة مديرية:  المصدر

http://www.finances.gov.ma:  األنترنيت على الموقع

   IV  -القصٌر المدى على الدٌن خدمة توقعات

 2020-2فصل
23,2% 

2020-3فصل
11,7% 

 2020-4فصل
52,9% 

 2021-1فصل
12,2% 

 توقعات خدمة الدين على المدى القصير
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