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2021-2فصل2021-1فصل20162017201820192020
I - حجم الدين

ن الدرهم 142,793153,197147,983161,568199,703201,012198,878القيمة بماليي 

ن األورو 13,41413,69413,51115,00918,26318,90018,766القيمة بماليي 

ن الدوالر األمريكي 14,14416,42115,47116,84222,42622,18522,303القيمة بماليي 

18.3%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
 
13.1%13.2%11.6%13.3%16.1%17.4%16.9%الدين الثنائ

ي 7.8%7.8%6.9%6.5%8.0%9.0%10.4%دول اإلتحاد األوروب 
2.3%2.5%2.5%3.6%4.1%4.0%1.3%الدول العربية
3.0%2.9%2.2%3.2%4.0%4.4%5.2%دول أخرى

50.9%51.0%51.7%55.7%55.2%52.9%51.2%المؤسسات الدولية

36.0%35.8%36.7%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

34.4%34.8%33.5%26.4%28.5%27.8%22.0%الدوالر األمريكي
60.3%59.4%60.6%66.7%63.2%65.6%71.0%األورو

ي
ن اليابابن 1.7%1.7%1.9%2.5%2.9%2.8%2.8%الي 

3.6%4.1%4.0%4.4%5.4%3.8%4.2%عمالت أخرى
حسب أسعار الفائدة-   ج

69.0%68.6%68.7%64.3%63.0%59.4%58.0%ثابتة
ة 31.0%31.4%31.3%35.7%37.0%40.6%42.0%متغي 
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ي للخزينة ة اإلحصائية للدين الخارج  النشر
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ي للخزينة ة اإلحصائية للدين الخارج  النشر

2021يونيو 

2021-2فصل2021-1فصل20162017201820192020
III - ن الدرهم)خدمة الدين (بماليي 

11,36117,01611,81812,06724,0322,7084,857مجموع خدمة الدين

ن الدوالر األمريكي 1,1551,7431,2561,2512,522303546القيمة بماليي 
انية ن 10.5%4.8%5.1%7.4%5.2%بالنسبة إىل المداخيل العادية للمت 

7,57913,2438,0858,22619,9211,7213,251أصل الدين

ي
 
3,3693,3873,3503,0412,695463762الدين الثنائ

ي 2,1102,1132,1451,8261,527320380دول اإلتحاد األوروب 
24826224725655542367الدول العربية
1,0111,01295895961310115دول أخرى

4,2104,3994,7355,0706,1671,2582,489المؤسسات الدولية

05,457011511,05900السوق المالية الدولية

3,7823,7733,7333,8414,1119871,606الفوائد

ي
 
67156160150243584105الدين الثنائ

ي 4023392882252076233دول اإلتحاد األوروب 
5752185181172569الدول العربية
2121701289656173دول أخرى

1,0181,1211,3441,5021,661810266المؤسسات الدولية

2,0932,0911,7881,8372,015931,235السوق المالية الدولية

VI - ن الدرهم)السحوبات (بماليي 

10,38816,7996,24725,51662,9796,4392,396مجموع السحوبات

ي
 
1,2445,7573957264,7544,518327الدين الثنائ

ي 4633513486904,5992,717327دول اإلتحاد األوروب 
04,69501913500الدول العربية
7817114717201,8010دول أخرى

9,14411,0425,85214,20320,7501,9222,069المؤسسات الدولية

00010,58737,47500السوق المالية الدولية
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ي للخزينة ة اإلحصائية للدين الخارج  النشر

2021يونيو 

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

2022202320242025202620272028
25,90311,87222,01910,25015,77316,4959,182مجموع خدمة الدين

ن الدوالر األمريكي 2,8961,3272,4621,1461,7641,8441,027القيمة بماليي 

21,9038,47918,7467,52013,17714,0766,992أصل الدين

ي
 
2,4272,4492,1521,8572,0881,7801,449الدين الثنائ

ي 1,4041,4351,1719221,1261,1391,098دول اإلتحاد األوروب 
77076273973772836531الدول العربية
253252242198234276320دول أخرى

7,0016,0305,9645,6635,7745,5885,543المؤسسات الدولية

12,475010,63005,3156,7080السوق المالية الدولية

4,0003,3933,2732,7302,5962,4192,190الفوائد

ي
 
432370317259216181162الدين الثنائ

ي 16613811175554335دول اإلتحاد األوروب 
1199673523082الدول العربية
147136133132131130125دول أخرى

1,1231,0681,001888797729678المؤسسات الدولية

2,4451,9551,9551,5831,5831,5091,350السوق المالية الدولية

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

2022-2فصل2022-1فصل2021-4فصل2021-3فصل2021-9شهر2021-8شهر2021-7شهر
8268006992,3254,7832,5144,421مجموع خدمة الدين

ن الدوالر األمريكي 928978260535281494القيمة بماليي 

6395905751,8043,4541,8232,904أصل الدين

1872101245211,3296911,517الفوائد

.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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