


201520162017201820192019- -32019فصل 4فصل

300,985312,468332,558326,615339,802335,136339,802الدرهم بمالٌٌن القٌمة     

27,92229,35429,72729,82131,56731,49931,567األورو بمالٌٌن القٌمة     

30,38530,95035,64634,14535,42134,38435,421األمرٌكً الدوالر بمالٌٌن القٌمة     

29.7%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    

25.6%26.3%25.6%28.4%29.4%28.9%28.4%الثنائي الدين     

16.9%17.2%16.9%18.7%19.8%19.8%19.9%األوروبي اإلتحاد دول       

3.6%3.8%3.6%4.0%3.9%2.8%2.7%العربية الدول       

5.1%5.3%5.1%5.7%5.7%6.3%5.8%أخرى دول       

49.4%49.5%49.4%48.8%47.3%45.9%45.2%الدولية المؤسسات     
التجارية األبناك و الدولي المالي السوق

25.0%24.2%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   

47.5%45.2%47.5%45.3%46.1%45.7%46.8%الخزٌنة دٌن     

51.5%53.9%51.5%54.2%53.5%54.0%52.9%العمومٌة المقاوالت و المؤسسات دٌن     

1.0%0.9%1.0%0.5%0.4%0.3%0.3%أخري دٌون     

العامة المنفعة ذات المؤسسات0.4%0.3%0.4%0.1%0.2%0.2%0.2%العمومية المالية المؤسسات       

0.5%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
2019 دجنبر

   II -(المئوٌة النسبة)  الدٌن حجم توزٌع

2020 يونيو 30:  المقبل النشر 2020 مارس 31:  النشر تاريخ

   I -الدٌن حجم

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

دول اإلتحاد  

 األوروبي
16,9%  

 الدول العربية
3,6%  

 دول أخرى
5,1%  

 المؤسسات الدولية
49,4%  

السوق المالي الدولي 

 و األبناك التجارية
25,0%  

 التوزيع حسب المقرضين

 الخزينة
47,5%  

 المؤسسات العمومية
51,5%  

 القطاع البنكي
0,4%  

 الجماعات الترابية
0,1%  

المؤسسات ذات 

 المنفعة العامة
0,1%  

 التوزيع حسب المدينين
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العمومً الخارجً للدٌن اإلحصائٌة النشرة
2019 دجنبر

------

4فصل-32019فصل-201520162017201820192019

العمالت حسب- ج   

27.1%29.6%27.1%28.4%27.8%26.7%23.6%األمريكي الدوالر     

61.8%58.9%61.8%59.6%61.1%61.4%63.1%األورو     

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

7.6%7.8%7.6%8.2%7.5%8.1%9.7%أخرى عمالت     

الفائدة أسعار حسب- د   

74.9%73.4%74.9%75.3%74.1%74.3%76.3%ثابتة     

25.1%26.6%25.1%24.7%25.9%25.7%23.7%متغيرة     

24,69429,07832,05928,58629,2335,5189,510الدٌن خدمة مجموع    

2,5212,9573,2963,0383,030573986األمرٌكً الدوالر بمالٌٌن القٌمة   
5.4%5.8%6.8%6.8%6.0%األداءات لميزان الجارية المداخيل إلى النسبة     

15,97520,29623,38919,97920,6894,3426,295الدٌن أصل   

6,4507,7548,2939,5509,6191,9332,932الثنائي الدين     

4,3635,4675,8207,1087,0431,0622,493األوروبي اإلتحاد دول       

708749758722815146240العربية الدول       

1,3791,5381,7151,7201,761725199أخرى دول       

8,68811,7438,7449,67310,0862,1673,007الدولية المؤسسات     

8377996,352756984242356التجارية األبناك و الدولي المالي السوق     

8,7198,7828,6708,6078,5441,1763,215الفوائد   

2,1182,1062,0422,1191,859325581الثنائي الدين     

1,4521,4331,3871,3661,140167385األوروبي اإلتحاد دول       

24725026339839743153العربية الدول       

41942339235532211543أخرى دول       

3,0422,9082,9343,1343,240820854الدولية المؤسسات     

3,5593,7683,6943,3543,445311,780التجارية 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
27,1%  

األورو       
61,8%  

الين الياباني       
3,5%  

عمالت أخرى       
7,6%  

 التوزيع حسب العمالت

ثابتة       
74,9%  

متغيرة       
25,1%  

 التوزيع حسب أسعار الفائدة
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------

4فصل-32019فصل-201520162017201820192019

37,49631,89435,66819,28139,3613,31117,021السحوبات مجموع   

8,67112,45714,7714,8344,6967951,902الثنائي الدين     

6,0447,9007,3123,6074,4137271,851األوروبي اإلتحاد دول       

1,3391,2445,7434673100العربية الدول       

1,2883,3131,7167602526851أخرى دول       

17,72319,28120,89712,83420,0692,5164,532الدولية المؤسسات     

11,10215601,61314,596010,587التجارية األبناك و الدولي المالي السوق     

2020202120222023202420252026

41,10030,86341,03926,32748,29131,83519,680الدٌن خدمة مجموع   

4,2713,2084,2652,7365,0193,3092,045األمرٌكً الدوالر بمالٌٌن القٌمة   

32,89223,55934,30020,51143,23927,94416,590الدٌن أصل   

9,5569,4648,6368,0137,3406,2045,404الثنائي الدين     

6,7706,7656,0565,4444,8233,7723,001األوروبي اإلتحاد دول       

1,1851,4161,3161,2751,2371,2081,199العربية الدول       

1,6011,2831,2641,2941,2801,2241,204أخرى دول       

11,59513,18711,88111,67112,32511,44910,537الدولية المؤسسات     

11,74190813,78382723,57410,291649التجارية األبناك و الدولي المالي السوق     

8,2087,3046,7395,8165,0523,8913,090الفوائد   

1,6171,4011,1821,002832674556الثنائي الدين     

981840690573467370310األوروبي اإلتحاد دول       

362321277238199162126العربية الدول       

274240215191166142120أخرى دول       

3,0462,8612,5302,3102,0671,7891,547الدولية المؤسسات     

3,5453,0423,0272,5042,1531,428987التجارية األبناك و الدولي المالي السوق     

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

   VI -(الدرهم بمالٌٌن) السحوبات
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العمومً الخارجً للدٌن اإلحصائٌة النشرة
2019 دجنبر

------

2020-4فصل2020-3فصل2020-2فصل2020-1فصل2020-03شهر2020-02شهر2020-01شهر

1,9171,3281,9605,2059,4624,79021,643الدٌن خدمة مجموع   

1991382045419834982,249األمرٌكً الدوالر بمالٌٌن القٌمة   

1,4491,0181,6114,0786,5613,83818,416الدين أصل   

4683103491,1272,9019523,227الفوائد   

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

 2020-1فصل
12,7% 

2020-2فصل
23,0% 

 2020-3فصل
11,7% 

 2020-4فصل
52,7% 

 توقعات خدمة الدين على المدى القصير
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