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2020-4فصل2020-3فصل20162017201820192020
I - حجم الدين

ن الدرهم 142,793153,197147,983161,500199,522183,418199,522القيمة بماليي 

ن األورو 13,41413,69413,51115,00318,24616,93518,246القيمة بماليي 

ن الدوالر األمريكي 14,14416,42115,47116,83522,40619,83222,406القيمة بماليي 

18.6%14.0%13.4%14.4%14.1%بالنسبة إىل الناتج الداخلي الخام
II -  (النسبة المئوية)توزي    ع حجم الدين 

اض األصلية)حسب األجل - أ ن (مدة اإلقتر والمقرضي 

100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%متوسط و طويل األجل

ي
 
11.5%11.4%11.5%13.3%16.1%17.4%16.9%الدين الثنائ

ي 6.9%5.9%6.9%6.5%8.0%9.0%10.4%دول اإلتحاد األوروب 
2.5%3.0%2.5%3.6%4.1%4.0%1.3%الدول العربية
2.1%2.5%2.1%3.2%4.0%4.4%5.2%دول أخرى

51.7%57.4%51.7%55.7%55.2%52.9%51.2%المؤسسات الدولية

36.8%31.2%36.8%31.0%28.7%29.7%31.9%السوق المالية الدولية

0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%قصت  األجل
حسب العمالت-   ب

33.5%23.2%33.5%26.4%28.5%27.8%22.0%الدوالر األمريكي
60.7%69.9%60.7%66.7%63.2%65.6%71.0%األورو

ي
ن اليابابن 1.9%2.1%1.9%2.5%2.9%2.8%2.8%الي 

3.9%4.8%3.9%4.4%5.4%3.8%4.2%عمالت أخرى
حسب أسعار الفائدة-   ج

68.6%65.3%68.6%64.3%63.0%59.4%58.0%ثابتة
ة 31.4%34.7%31.4%35.7%37.0%40.6%42.0%متغي 
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ي للخزينة ة اإلحصائية للدين الخارج  النشر

2020دجنت  
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ي للخزينة ة اإلحصائية للدين الخارج  النشر

2020دجنت  

2020-4فصل2020-3فصل20162017201820192020
III - ن الدرهم)خدمة الدين (بماليي 

11,36117,01611,81812,06724,0322,51215,755مجموع خدمة الدين

ن الدوالر األمريكي 1,1551,7431,2561,2512,5222681,726القيمة بماليي 
انية ن 10.5%4.8%5.1%7.4%5.2%بالنسبة إىل المداخيل العادية للمت 

7,57913,2438,0858,22619,9211,73814,258أصل الدين

ي
 
3,3693,3873,3503,0412,695511921الدين الثنائ

ي 2,1102,1132,1451,8261,527324483دول اإلتحاد األوروب 
24826224725655554390الدول العربية
1,0111,01295895961313348دول أخرى

4,2104,3994,7355,0706,1671,0542,451المؤسسات الدولية

05,457011511,05917310,886السوق المالية الدولية

3,7823,7733,7333,8414,1117741,497الفوائد

ي
 
67156160150243599115الدين الثنائ

ي 4023392882252077232دول اإلتحاد األوروب 
5752185181172577الدول العربية
2121701289656226دول أخرى

1,0181,1211,3441,5021,661641293المؤسسات الدولية

2,0932,0911,7881,8372,015341,089السوق المالية الدولية

VI - ن الدرهم)السحوبات (بماليي 

10,38816,7996,24725,44862,87721,92630,625مجموع السحوبات

ي
 
1,2445,7573957274,6984543,344الدين الثنائ

ي 4633513486904,5944543,329دول اإلتحاد األوروب 
04,69501985015الدول العربية
78171147181900دول أخرى

9,14411,0425,85214,13420,70410,651627المؤسسات الدولية

00010,58737,47510,82126,654السوق المالية الدولية
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ي للخزينة ة اإلحصائية للدين الخارج  النشر

2020دجنت  

V - ن الدرهم)توقعات خدمة الدين بناء عل الرصيد القائم (بماليي 

2021202220232024202520262027
14,39126,18111,87022,27810,18415,42615,944مجموع خدمة الدين

ن الدوالر األمريكي 1,6112,9311,3292,4941,1401,7271,785القيمة بماليي 

10,38022,3138,61819,1547,60712,97913,674أصل الدين

ي
 
2,5842,4742,4772,1531,8481,8301,484الدين الثنائ

ي 1,4911,4491,4631,173916866879دول اإلتحاد األوروب 
811761750727725717364الدول العربية
282264264253207247241دول أخرى

7,7967,1166,1416,0335,7595,6655,491المؤسسات الدولية

012,723010,96805,4846,699السوق المالية الدولية

4,0113,8683,2523,1242,5772,4472,270الفوائد

ي
 
3572982421881329357الدين الثنائ

ي 17314411588584332دول اإلتحاد األوروب 
141118957351308الدول العربية
43363227232017دول أخرى

1,2721,0951,034960854762697المؤسسات الدولية

2,3822,4751,9761,9761,5911,5921,516السوق المالية الدولية

IV  -   ن الدرهم)توقعات خدمة الدين عل المدى القصت (بماليي 

2021-4فصل2021-3فصل2021-2فصل2021-1فصل2021-3شهر2021-2شهر2021-1شهر
7778267722,3754,8462,3204,851مجموع خدمة الدين

ن الدوالر األمريكي 879386266543260543القيمة بماليي 

5746285391,7413,2871,8403,512أصل الدين

2031982336341,5594801,339الفوائد

.يتم تحديث البيانات رب  ع سنويا داخل أجل ثالثة أشهر :برنامج النشر 

.(قطب الدين)مديرية الخزينة والمالية الخارجية  :المصدر 

نيت  http://www.finances.gov.ma :الموقع عل األنتر
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