


201520162017201820192020- -12020فصل 2فصل

300,985312,468332,558326,615339,892351,518346,942الدرهم بماليين القيمة     

27,92229,35429,72729,82131,57531,69731,840األورو بماليين القيمة     

30,38530,95035,64634,14535,43134,66835,695األمريكي الدوالر بماليين القيمة     

29.5%29.5%31.3%30.8%30.5%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    

24.8%25.4%25.6%28.4%29.4%28.9%28.4%الثنائي الدين     

16.5%16.7%16.9%18.7%19.8%19.8%19.9%األوروبي اإلتحاد دول       

3.4%3.6%3.6%4.0%3.9%2.8%2.7%العربية الدول       

4.9%5.1%5.1%5.7%5.7%6.3%5.8%أخرى دول       

51.4%49.8%49.4%48.8%47.3%45.9%45.2%الدولية المؤسسات     
التجارية البنوك و الدولية المالية السوق

23.8%24.8%25.0%22.8%23.3%25.2%26.4%التجارية البنوك و الدولية المالية السوق     

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

المدينة الجهة حسب- ب   

48.1%47.1%47.5%45.3%46.1%45.7%46.8%الخزينة دين     

50.7%51.8%51.5%54.2%53.5%54.0%52.9%العمومية المقاوالت و المؤسسات دين     

1.2%1.1%1.0%0.5%0.4%0.3%0.3%أخري ديون     

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

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

0.2%0.1%0.1%0.1%0.1%0.0%0.0%العامة المنفعة ذات المؤسسات       

العمومي الخارجي للدين اإلحصائية النشرة
2020 يونيو

   II -(المئوية النسبة)  الدين حجم توزيع

2020 دجنبر 31:  المقبل النشر 2020 شتنبر 30:  النشر تاريخ

   I -الدين حجم

------
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16,5%  
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23,8%  
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2فصل-12020فصل-201520162017201820192020

العمالت حسب- ج   

27.3%28.0%27.1%28.4%27.8%26.7%23.6%األمريكي الدوالر     

61.3%61.0%61.8%59.6%61.1%61.4%63.1%األورو     

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

7.9%7.4%7.6%8.2%7.5%8.1%9.7%أخرى عمالت     

الفائدة أسعار حسب- د   

73.4%74.8%74.9%75.3%74.1%74.3%76.3%ثابتة     

26.6%25.2%25.1%24.7%25.9%25.7%23.7%متغيرة     

24,69429,07832,05928,58629,2335,1729,495الدين خدمة مجموع    

2,5212,9573,2963,0383,030536960األمريكي الدوالر بماليين القيمة   
5.4%5.8%6.8%6.8%6.0%األداءات لميزان الجارية المداخيل إلى النسبة     

15,97520,29623,38919,97920,6894,0006,525الدين أصل   

6,4507,7548,2939,5509,6191,8492,818الثنائي الدين     

4,3635,4675,8207,1087,0439452,337األوروبي اإلتحاد دول       

708749758722815141310العربية الدول       

1,3791,5381,7151,7201,761763171أخرى دول       

8,68811,7438,7449,67310,0861,9083,473الدولية المؤسسات     

8377996,352756984243234التجارية البنوك و الدولية المالية السوق     

8,7198,7828,6708,6078,5441,1722,970الفوائد   

2,1182,1062,0422,1191,859340543الثنائي الدين     

1,4521,4331,3871,3661,140196354األوروبي اإلتحاد دول       

24725026339839741153العربية الدول       

41942339235532210336أخرى دول       

3,0422,9082,9343,1343,240804747الدولية المؤسسات     

3,5593,7683,6943,3543,445281,680التجارية البنوك و الدولية المالية السوق    

   III -(الدرهم بماليين) الدين خدمة
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 تطور دفعات الفوائد

 السوق المالية الدولية و البنوك التجارية متعدد األطراف ثنائي

الدوالر      

 األمريكي
27,3%  

األورو       
61,3%  

الين الياباني       
3,5%  

عمالت أخرى       
7,9%  

 التوزيع حسب العمالت

ثابتة       
73,4%  

متغيرة       
26,6%  

 التوزيع حسب أسعار الفائدة

2/4



العمومي الخارجي للدين اإلحصائية النشرة
2020 يونيو
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2فصل-12020فصل-201520162017201820192020

37,49631,89435,66819,28139,4803,66112,924السحوبات مجموع   

8,67112,45714,7714,8344,7419031,732الثنائي الدين     

6,0447,9007,3123,6074,4145231,686األوروبي اإلتحاد دول       

1,3391,2445,743467758132العربية الدول       

1,2883,3131,71676025229914أخرى دول       

17,72319,28120,89712,83420,1432,75811,192الدولية المؤسسات     

11,10215601,61314,59600التجارية البنوك و الدولية المالية السوق    

2021202220232024202520262027

32,61843,24128,00549,84633,04320,70918,776الدين خدمة مجموع   

3,3464,4352,8735,1133,3902,1241,926األمريكي الدوالر بماليين القيمة   

25,14436,37722,03344,59629,02817,52615,926الدين أصل   

9,6038,7718,2027,5286,3975,5855,127الثنائي الدين     

6,8696,1565,5754,9273,9093,1493,118األوروبي اإلتحاد دول       

1,4281,3281,3111,2971,2391,210826العربية الدول       

1,3061,2871,3161,3041,2491,2261,183أخرى دول       

14,62213,65012,99413,19412,20611,28410,301الدولية المؤسسات     

91913,95683723,87410,425657498التجارية البنوك و الدولية المالية السوق    

7,4746,8645,9725,2504,0153,1832,850الفوائد   

1,4441,2221,039865703582477الثنائي الدين     

872719600491392330282األوروبي اإلتحاد دول       

32728324320416512892العربية الدول       

245220196170146124103أخرى دول       

2,9492,5762,3972,2041,8661,6011,381الدولية المؤسسات     

3,0813,0662,5362,1811,4461,000992التجارية األبناك و الدولي المالي السوق     

   V -(الدرهم بماليين) القائم الرصيد على بناء الدين خدمة توقعات

   VI -(الدرهم بماليين) السحوبات
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------

2021-2فصل2021-1فصل2020-4فصل2020-3فصل2020-09شهر2020-08شهر2020-07شهر

1,6761,3251,9594,96022,4255,06711,125الدين خدمة مجموع   

1721362015092,3005201,141األمريكي الدوالر بماليين القيمة   

1,2591,0241,6273,91019,1414,0938,185الدين أصل   

4173013321,0503,2849742,940الفوائد   

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

 2020-3فصل
11,4% 

 2020-4فصل
51,5% 

 2021-1فصل
11,6% 

 2021-2فصل
25,5% 

 توقعات خدمة الدين على المدى القصير
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