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ية املتوخاة من اسرتاتيجية تدبري الدين العمومي تتمثل األهداف األساس

املغريب يف ضامن متويل مستقر ودائم لخزينة الدولة من شأنه تغطية جميع 

احتياجاتها املالية مع التخفيف، عىل املديني املتوسط والبعيد، من تكلفة 

املساهمة يف تطوير  إىلإضافة  ،الدين، والحد من املخاطر املالية املرتبطة به

 وق سندات الخزينة.س
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 األرقام األساسية

 مديونية الخزينة  

 يالدين الخارج/ الدين الداخيل/ الخزينة دين

  )لناتج الداخيل الخامإىل ابالنسبة املئوية (املديونية  ؤرشم  )هما(مباليري الدر حجم الدين

   

 دين الخزينة املتداول 
)همادر الري يمبال ( 2018 2019 2020يونيو 

  حجم دين الخزينة املتداول 590,4 609,6 650,2
 السندات املصدرة يف سوق املزادات 546,2 557,2 597,2
املصدرة يف السوق املالية الدولية السندات السيادية 44,2 52,4 53,0

 

 الدين الخارجي العمومي  
  2018 2019 2020يونيو 

  )الدراهم مباليري(حجم الدين 326,6 339,9 346,9
  دين الخزينة 148,0 161,5 167,0
  دين املؤسسات واملقاوالت العمومية 176,9 174,8 176,1

  العمومي القطاع البنيكدين  0,4 1,4 1,4
  الرتابيةالجامعات دين  1,1 1,9 1,9
  العامة املنفعة ذات املؤسساتدين  0,2  0,3 0,5

  بالنسبة املئوية للناتج الداخيل الخام 29,5% 29,5% 
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 تحمالت الفوائد  
 2018 2019 2020يونيو 

17,4 30,5 

%12,2  

28,0 

%12,0  
  )الدراهم مباليري( دين الخزينة

  بالنسبة املئوية للمداخيل العادية

15,6 26,6 

%10,7  

24,3 

%10,4  
  )الدراهم مباليري( الداخيلالدين 

 بالنسبة املئوية للمداخيل العادية

1,8 
 

3,8 
%1,5  

3,7 
%1,6  

 )الدراهم مباليري( الخارجيالدين
  بالنسبة املئوية للمداخيل العادية

4,1 
 

8,5 
%1,6 

8,6 
%1,7 

 )الدراهممباليري( العموميالدين الخارجي 
  ئوية للمداخيل الجارية مليزان األداءاتبالنسبة امل

 

 دين الخزينةل مؤرشات التكلفة واملخاطر  
2018 2019 2020يونيو 

- 3,9% 3,9%  التكلفة املتوسطة لدين الخزينة
شهرأ5وسنوات6 شهرأ  11و  سنوات 6 سنوات 7 املدة الزمنية املتوسطة املتبقية للسداد

  األمد القصري  يحصة الدين ذ 11,4%  13,2%  13,0%

 *سوق املزادات  
2018 2019 2020يونيو 

85,8 104,4 115,1   )الدراهم مباليري( الخزينةحجم اكتتابات 
228 407,0 386,8  )الدراهم مباليري( املستثمرينحجم عروض 
2,8 5,0 3,5  **معدل تغطية اإلصدارات
40 11 29,5  )الدراهم مباليري( االكتتابات الصافية

 ساب عمليات التدبري النشيط للدين الداخيل* باحت
 احتساب عمليات التدبري النشيط للدين الداخيلبدون  **
 

 التدبري النشيط للدين الداخيل  
2018 2019 2020يونيو   2019يونيو 

املبلغ 
 *املشرتى

عدد 
 العمليات

املبلغ
 *املشرتى

عدد
 العمليات

املبلغ
 *املشرتى

عدد
 العمليات

 )مالدراه مباليري(

1 1 6,3 1 - -  عادة رشاء السنداتإ

15,6 6 37,7 10 19,8 10  تبادل السندات

16,6 7 44 11 19,8 10  املجموع
 سمية* بالقيمة اإل 
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 لسندات الخزينة السوق الثانوية  
 2018 2019 2020يونيو 

  )الدراهم مباليري( حجم املعامالت الباتة  281,2  421,2  203,9
 ران سندات الخزينة*معدل دو  %46  %70  %34

 هم)ادر الين ال(مب الحجم املتوسط اليومي للمعامالت الباتة 75 78 82
  يتم احتساب معدل الدوران بقسمة حجم املعامالت املسجل خالل فرتة معينة عىل الحجم الكيل للخطوط املتداولة خالل نفس الفرتة.* 

 ع حجم سندات الخزينة حسب نوعية املستثمرين يتوز 

  

 عمليات التوظيف - تدبري النشيط للخزينة العمومية ال 

  2018 2019 2020يونيو 

سوق 
 االستحفاظ

السوق 
القامئة بني 

 البنوك

سوق 
 االستحفاظ

السوق 
القامئة بني 

 البنوك

سوق 
 االستحفاظ

السوق
القامئة بني 

 البنوك
152 33 316 34 305 16  عدد العمليات

لجاري املتوسط املوظف يف اليومالحجم ا 1,3 6,5 0,8 6,1 0,95 8,0
درهم) ار(مبلي

2,08% 1,98% 2,21% 2,28% 2,33% 2,32%  متوسط سعر الفائدة املرجح
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 سياسة إصدار سندات الخزينة
عىل مبادئ االنتظام والشفافية لزيادة سيولة وعمق سوق قيم الخزينة وذلك  الداخيل السوق يف تعتمد سياسة إصدارات الخزينة

  الدولة. كلفة دينتلتخفيض 

 الشفافية  
 برنامج متويل سنوي. -

 اإلعالن عن االحتياجات الشهرية يف االثنني األول من كل شهر. -

 .اإلعالن عن االحتياجات األسبوعية عشية كل حصة مزاد -

  .اتنظام إلكرتوين الستقبال عروض املستثمرين خالل حصص املزاد -

 للمستثمرين. معلومات اقتصادية ومالية شاملة ومتواصلة ريتوف -

 ، مؤمترات، اجتامعات، نرشات، تقارير...Bloomberg »  «بلومربغ قنوات تواصل متعددة: املوقع اإللكرتوين للوزارة، -

 .« ASFIM »وسطاء قيم الخزينة وجمعية رشكات التدبري وصناديق االستثامر املغربية  البنوكاجتامعات منتظمة مع  -

 االنتظام  
  معد مسبقا: إصدارجدول  -

  
 املغرب بنكلتنسيق مع ا 

 .املشرتك االهتامم ذات املواضيع جميع ملناقشة املستوى رفيعة شهرية تنسيقية جتامعاتا -

 . الخزينة العمومية أسبوع بتوقعاتكل  إبالغ بنك املغرب -

  .اليوم وبالرصيد لنهاية للحساب الجاري للخزينة املؤقتبالرصيد اليوم  يف مرات عدةالتوصل من طرف بنك املغرب  -

 .للمؤسستني الخلفية واملكاتب األمامية املكاتب بني يومي تبادل -

 ديناميكية متواصلة لعرصنة سوق سندات الخزينة 
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 الدويل املحيط

 السياق الدويل  
من  خاصة بني الواليات املتحدة والصني التوترات التجارية فاقمبتاملرتبطة  املخاوفباستمرار  2019 سنة يف املناخ الدويل اتسم
ت متيز كام من ناحية أخرى.  اتفاق،دون  لمملكة املتحدة من االتحاد األورويبل محتمل املرتبطة بـخروج املخاطر زيادةبو ، ناحية

 وقود السيارات وانكامش صناعة السيارات بسبب املعايري الجديدة النبعاثات أيًضا باستمرار الرصاعات الجيوسياسية 2019 سنة
 .الصنيو  املطبقة يف منطقة األورو

 ، وهو أدىن مستوى له منذ األزمة2018سنة  يف %3,6 مقابل 2019 سنة يف %2,9منو االقتصاد العاملي إىل  تراجع السياق،ويف هذا 
وقد شمل هذا التباطؤ قطاعي الصادرات والصناعات التحويلية وكذا قطاع الخدمات لكن بشكل أقل حدة مقارنة . العاملية املالية

يف البلدان املتقدمة والناشئة سياسات نقدية أكرث  الكربىالوضع، اعتمدت البنوك املركزية  هذا وملواجهة .بالقطاعني األولني
 .ظروف مالية مواتية إتاحةمالءمة ساعدت عىل 

 خصوصا عىل إثر ،2018سنة يف  %2,9مقابل  2019سنة يف  %2,3إىل ليصل النمو االقتصادي  راجع، تفي الواليات املتحدةف
كام تدهور نشاط قطاع  .من كال الطرفني لرسوم الجمركيةا رفعاملرتبطة بالتوترات التجارية مع الصني التي أدت إىل  املخاوف

املساهمني يف منو الناتج املحيل  همأ يشكل ، ال يزال انخفاضه، عىل الرغم من الداخيلستهالك اال الصناعات التحويلية يف حني أن 
 .اإلجاميل للواليات املتحدة

معدل البطالة أدىن مستوياته منذ ما  سجليف وضعية جيدة حيث  الشغلسوق  تظل فرص العمل، من انخفاضالرغم  عىلو 
 .2019 سنة يف %1,8 ليصل إىل . أما معدل التضخم فقد انخفض2019 سنة يف %3,5عاما بعد انخفاضه بنسبة  50يقرب 

خالل  %2,50- %2,25دون تغيري ضمن نطاق بار الفائدة الرئيسية ) أسعFedالبنك االحتياطي الفدرايل ( أبقى ،ويف هذه الظرفية
البنك  قام، وبالفعلسعار الحقا. هذه األ إىل احتامل خفض  ةشار مع اإل  اجتامعاته التي عقدت خالل النصف األول من العام

ليصل إىل  2019 سنةل أكتوبرإىل  زيوليو  خالل الفرتة املمتدة مننقطة أساس  25سعر الفائدة الرئييس ثالث مرات مبقدار  بخفض
 .االقتصادي يف النشاط شديدحدوث تباطؤ  تفاديمن أجل لك ذو  1,75%- 1,5%

في أملانيا، ارتفع ف. 2018خالل سنة  %1,9مقابل  2019خالل سنة  %1,2بلغ لي، انخفض النمو االقتصادي منطقة األوروويف 
اإلنتاج الصناعي املرتبط  النخفاض وذلك نتيجة ،2018سنة يف  %1,5مقابل  2019سنة فقط يف  %0,6النشاط االقتصادي بنسبة 

، خاصة 2018سنة يف  %1,7مقارنة بـ  2019سنة يف  %1,3صل إىل لي فرنيسالمنو االقتصاد  كام تقلص .أزمة قطاع السياراتب
 . "السرتات الصفراء" حركةبسبب اندالع 

 تعادل وبنسبة تضخم ،2008سنة قبل أزمة  وى الذي كان عليهأي نفس املست، %7,4 وصل إىل عدل بطالةيف سياق متيز مبو 
، حافظ البنك املركزي األورويب عىل %2هي دون املستوى املستهدف من طرف البنك املركزي األورويب واملحدد يف  التي، و 1,2%

ائدة اإلقراض الهاميش ومعدل ف %0سياسة نقدية قريبة من الصفر، إذ ظل معدل فائدة إعادة التمويل الرئيسية مستقرا عند 
أعلن كام  %0,50نقاط أساس إىل  10خفض سعر فائدة الودائع مبقدار ب شتنرب قام البنك خالل شهر، موازاة مع ذلك. %0,25عند 

انخفاض توقعات  تفادينونرب لدعم النمو و  شهرمن  ابتداء يف الشهر أورومليار  20 ريةتبو  1سنداتالرشاء لعن برنامج جديد 
 تكلفته عىل املؤسسات املرصفية لخفضأدخل البنك املركزي األورويب نظام تعديل لسعر اإليداع ، إلضافة إىل ذلكبا التضخم.
عىل أعلنت كريستني الغارد منذ األيام األوىل حيث دون تغيري، بظلت السياسة النقدية للبنك املركزي األورويب  و قد. (البنوك)

 سلفها ماريو دراغي. التي نهجها املنخفض فائدةالعر سياسة سنفس واليتها أنها تعتزم مواصلة 
وة ، مدعوًما بق2018سنة يف  %0,3 مقابل %0,7معدل النمو  بلغحيث  2019 سنة يفا شاشهد االقتصاد انتعفقد ، يف اليابانأما 

خاصة يف الصني عىل  ،ساهم يف التخفيف من آثار تباطؤ االقتصاد العاملي الذي اليشء ،وميماالستهالك الخاص واإلنفاق الع
يف التخفيف مليار دوالر أمرييك) التي أعلنت عنها الحكومة يف أوائل ديسمرب  120خطة اإلنعاش (كام ساهمت . الخارجي القطاع

يف هذا و يف أكتوبر.  (عىل النشاط) القيمة املضافةعىل رضيبة يف التطبيق زيادة  الناتج عنثر السلبي من حدة األ  ولو جزئيا
 مستوى التضخم. عىل الرغم من انخفاض ) عىل سياسته النقدية فائقة املرونةBoJفظ البنك املركزي الياباين (السياق، حا

                                                            
القطاع  ا كان متاحا فقط لسنداتذهأن  مع العلم الودائع،عائد أقل من سعر فائدة برشاء سندات القطاع الخاص  يسمح هذا الربنامج الجديد عىل وجه الخصوص بإعادة1 

  العام.
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يف الصني والهند واملكسيك والربازيل، نتيجة  خاصة تباطأ النمو االقتصادي لهذه البلدانفقد  ،الناشئةالبلدان يخص فيام  أما
 اإلعالن عن عودة انطالقعىل الرغم من فالتجارة الدولية.  وأثرها عىلات املتحدة تصاعد التوترات التجارية بني الصني والوالي
 ،يف أمريكا الالتينية كذلك نمو الدول الناشئة يف آسيا وبالنسبة ل شكل عائقا كبريااملفاوضات، فإن ضعف الطلب الخارجي 

 والرشق األوسط. ،وأفريقيا

سجل ، عىل مستوى الدول. 2018خالل سنة  %1,1 ما سجلبعد 2019ل سنة خال %0,1النمو معدل ، بلغ أمريكا الالتينيةيف 
النشاط  تقلص خصوصا عىل إثر، 2018سنة يف  %1,3مقابل  2019سنة يف  %1,1إىل وصل انكامًشا طفيًفا  االقتصاد الربازييل

ركود يف عام شبه  تصاد املكسييكسجل االق كام .2التعدين قطاع الصناعة االستخراجية يف أعقاب كارثة اضنتيجة انخف الصناعي
، بسبب انخفاض االستثامر جراء عدم ثقة املستثمرين بإدارة أندريس مانويل لوبيس %-0,1 وصلت نسبة منوه إىلحيث  2019

 السياسة املتبعة خالل فرتة واليته.اتجاه سياسة االنتظار والرتقب نهجهم ل، وكذا 2018أوبرادور منذ انتخابه يف يوليوز 

عاًما.  29، وهو أدىن مستوى له يف 2019سنة  يف %6,1إىل  2018يف سنة  %6,6من  االقتصادي تباطأ النموفقد ، الصني يفأما 
فيام يتعلق بتداعيات التوترات التجارية مع الواليات  خاصةانخفاض الصادرات وضعف الطلب املحيل، إىل  هذا التباطؤ يرجعو

ونتيجة لتدهور آفاق  لرسوم الجمركية من طرف الواليات املتحدة عىل الواردات الصينية.زيد من ااملإىل فرض  تأد والتياملتحدة 
دابري الت سلسلة من نفذت السلطات الصينيةفقد سياسة االنعاش عن طريق االئتامن،  تنفيذالنمو والصعوبات املتزايدة يف 

لدعم  املتخذة تدابريالفضال عن  اق عىل البنية التحتيةمن خالل اإلعفاءات الرضيبية وزيادة اإلنف نقديةالالية و امل تحفيزيةال
  .3االئتامن

، متأثرا عىل وجه 2018سنة يف  %6,8مقارنة بـ  2019سنة يف  %4,2حيث وصل إىل  حاد،النمو بشكل  تراجع، يف الهندو  
 اتخذت، ونتيجة لذلكنمو). الحاد يف استهالك األرس (املحرك الرئييس لل االنخفاضالخصوص بتباطؤ نشاط قطاع التصنيع وكذا 

وخوصصة أربع مؤسسات  خفيض معدل الرضائب عىل الرشكاتتإلنعاش االقتصاد، ال سيام  تدابريمجموعة من الالحكومة 
مبقدار  الرئييسولدعم النشاط االقتصادي، قام البنك املركزي الهندي بخفض سعر الفائدة  كربى وإصالح سوق الشغل. عمومية

 سنوات. 9، وهو أدىن مستوى له يف %5,15إىل  2019سنة  خاللنقطة أساس  135

خاصة أسواق األسهم، و ، عاًما استثنائيًا بالنسبة لألسواق املالية 2019عام  اعتربعىل الرغم من هذا السياق االقتصادي الصعب، و 
  مختلف البنوك املركزية. تطبقهابشكل خاص بسياسات الدعم النقدي التي  معززةعاًما،  20أفضل أداء لها منذ  حققتالتي 

 تطور هوامش املخاطر  
نقطة أساس يف  67 مبقدار انخفاضااملرتبطة بسندات الدول الناشئة،  ، والذي يعكس االتجاه العام للمخاطرEMBIعرف مؤرش+

ى هذا . ويعز 2019 فرباير 4إىل يناير  2نقطة أساس خالل الفرتة املمتدة من  377إىل  444انتقل من حيث  2019بداية سنة 
 لسياسة تشديدالبنك االحتياطي الفدرايل اتباع  عن اإلعالن منذ عىل املخاطرة املستثمرينإقبال عودة  إىل ،خصوصا ،االنخفاض

البيانات السلبية املتعلقة  نرشل املؤرش نتيجة حيث ارتفعابتداء من شهر فرباير  عرف هذا التطور تغرياوقد  .حذرة ومرنة نقدي
 تصاعد ساهم كام .األول من العام الربع يف اإلجاميل املحيل ناتجها انخفاض سيام ال الناشئة،  بعض البلدانيف بالوضع االقتصادي

من طرف صندوق  2019 لعام الناشئة للدول االقتصادي خفض توقعات النموو  ،املتحدة والصني الواليات بني التجارية التوترات
  .2019 ماي 31 بتاريخ أساس نقطة 442 إىل ليصل أساس طةنق 69 مبقدار ؤرشارتفاع امل يف ،النقد الدويل

 بني التجارية املفاوضات ستئنافال ) أ(نتيجة  منحى تنازليا EMBI+مؤرش  سجل ،يوليوز إىل يونيو املمتدة من الفرتة خالل
بالتوصل لهدنة  تنتها والتي أوساكااملنعقدة يف مدينة  العرشين مجموعة قمة انعقاد بعد والصني املتحدة األمريكية الواليات
 أسعار خفض سيام وال والهند، روسياب املركزية البنوك اعتمدتها التي النقدي التسهيل سياساتل) ب( و ،بني البلدين تجارية
  . الرئيسية الفائدة

نقطة  454مستويني قياسيني بلغا عىل التوايل سجل حيث غشت ليشهد املؤرش ارتفاعا ملحوظا  شهر خاللتغري هذا املنحى  وقد
الصني  اقتصاد منو تباطؤ خاصةسلبية  اقتصادية مؤرشات نرشل نتيجة )،غشت 27أساس (يف  نقطة 457وغشت)  14أساس (يف 

                                                            
  .أخرى التعدين اإلنتاج يف مواقع إيقافمام أدى إىل  ،2019شخًصا يف يناير  237لحديد إىل مقتل اأدى انهيار سد منجم 2 
  إعادة التمويل وخفض نسبة متطلبات االحتياطي للبنوك التجارية.عىل عمليات عىل القروض و  الفائدةأسعار  خفضملرصيف، و يتعلق األمر بضخ السيولة يف النظام ا3 
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 والواليات الصني بني التوترات تفاقم إىل إضافة ،األول الربع يف %6,4 مقابل 2019 من الثاين الربع يف %6,2 صل إىلالذي و 
ذلك  عىل اوردٍّ . دوالر مليار 550 قدره إجاميل جديدة مببلغ جمركية إضافية رسوم فرض عن مريكيةاأل  اإلدارة إعالن املتحدة بعد

مليار  75عىل بضائع مستوردة من الواليات املتحدة بقيمة  %10إىل  5فرض رسوم جمركية إضافية ترتاوح ما بني ب الصني قامت
 .2019 ودجنرب شهري شتنرب خالل دوالر

إىل عدة عوامل  االنخفاض ويعزى هذا .2019 دجنرب 31 يف أساس نقطة 298 بلغ ا حيثلسنة منحى تنازلينهاية ا وشهد املؤرش
 من أهمها:

 ،وتركيا ،والهند ،روسيا ذلك يف مبا الناشئة، البلدان من للعديد املركزية البنوك طرف من النقدي التسهيل تدابري استمرار )أ(
 والربازيل؛ 

  ؛إنعاش النشاط االقتصادي من أجللنقدي واملايل االدعم  تدابري باتخاذ الصينية قيام السلطات (ب)

 عترب مبثابةي والذي شهر دجنرب، منتصف األمريكية يف املتحدة والواليات الصني بني جزيئ تجاري التفاق عن التوصل اإلعالن (ج)
  .البلدين بني خضم الحرب التجارية يف هدنة

ولكن  EMBIمؤرش + اتجاه نفسامش مخاطر سندات املغرب يف السوق املايل الدويل ، شهدت مستويات هو ويف السياق ذاته
 60و ،نقطة أساس 82بنسبة  انخفاضا 2042و 2024 املغرب سنداتل خاطراملمستويات هوامش  سجلت، بالتايلو . بوترية أقل

  .2019 خالل سنة أساس نقطة 192و ،نقطة أساس 50إىل ، ليصل نقطة أساس عىل التوايل

  2019 سنة تطور هوامش املخاطر خالل:  1سم بياين رقم ر 

  

  2019اإلجراءات املتخذة من طرف وكاالت التصنيف االئتامين خالل سنة 
بالنسبة  التصنيفات االئتامنية ال سيام رفعمتثلت يف إجراءات من طرف وكاالت التصنيف االئتامين  عدةاتخاذ ب 2019اتسمت سنة 

 النمو عىل الرغم من تباطؤ االئتامنيةتصنيفاتها يف  حسنات وهكذا، شهدت العديد من الدول األوروبيةألوروبية. ا للدول
  األورو. االقتصادي يف منطقة

نيف برفع التص Fitch  Ratingsرايتينغ وفيتش ،S&P Global Rating رايتينغ ستاندرد أند بورز كلوبالقامت وكالة و بالتايل، 
 أرمينياوشهدت ). BBو جورجيا ( ،)BB(+ ورصبيا ،)BBBو هنغاريا ( ،)BBB-( صل إىل درجةلياالئتامين بدرجة واحدة لكرواتيا 

كام تم رفع التصنيف االئتامين  .(-BB) فيتش ) وMoody’s  )Ba3موديز ة واحدة من طرفلتصنيفها االئتامين بدرج حسناأيًضا ت
استفادت كام . ستاندرد أند بورز ) من طرفAوإسبانيا ( ،)AA-يرلندا (إ و  ،)BBB( إىل درجة ليصلوالربتغال  ،لكل من بلغاريا

 موديز. من قبل )A2ليصل إىل (َ درجة واحدة أيضا مالطا من تحسني تصنيفها ب

تخفيض رفع و  تأرجحت بنيمن طرف وكاالت التصنيف االئتامين عدة إجراءات  2019، فقد شهد عام الناشئةبلدان للأما بالنسبة 
التصنيف االئتامين لروسيا بدرجة واحدة لينتقل عىل  وفيتش برفعقامت وكالة موديز  وبالتايل، لهذه الدول. التصنيفات االئتامنية

40

140

240

340

440

2042هامش املخاطر لسندات اليورو املغربية ل  2024هامش املخاطر لسندات اليورو املغربية ل 
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 و ،)Baa1( موديزبدرجة واحدة من طرف  لتصنيفها االئتامينكام شهدت بنام تحسنا  ).BBB( ) وBaa3( التوايل إىل درجة
. (-BB)وفيتش  ،)B1رتكيا من قبل موديز (لدرجة واحدة ب االئتامنية اتتصنيفالم خفض ت ،يف املقابل (+BBB). ستاندرد أند بورز

  .عىل البالد كام شهدت فنزويال سحب تصنيفها االئتامين من قبل وكالة فيتش بسبب العقوبات التي فرضتها الواليات املتحدة

كاملوزامبيق التي شهدت تحسنا  وأفريقيا ،منطقة الرشق األوسط بعض بلدان ،إلجراءات التصنيفات االئتامنيةكام همت سلسلة ا
 ،زستاندرد أند بور  من طرف (+CCC)و  ،موديز) من طرف Caa2من طرف الوكاالت الثالث ليصل إىل درجة ( لتصنيفها االئتامين

. كام شهدت فيتشمن طرف  (+B) و ،موديز من طرف )B2(تحسنا لتصنيفها إىل  أيًضا وسجلت مرص. فيتش من طرف(CCC)و 
وفيتش  ،(+B) زستاندرد أند بور  عىل التوايل من طرف لتصنيفاتها االئتامنيةة واحدة بدرجتحسنا  وجمهورية الكونغورواندا 

)CCC.( موديز من طرف يف املقابل، تم خفض تصنيف ناميبيا بدرجة واحدة )Ba2(، وفيتش. (BB)  كام عرفت كل من اململكة
 موديزو  (A) فيتشاالئتامنية عىل التوايل من طرف وكالة  هاتصنيفاتالدميقراطية خفضا ل الكونغو ودية و جمهوريةالعربية السع

)Caa1(.  للبنان من تصنيف االئتامين القامت وكالة فيتش بخفض كام(CCC) ) اىلCC.(  

إطار  وفيتش يفتي ستاندرد أند بورز مع ممثيل وكال 2019 لسنة مارس شهر يفاجتامعات  عقد تمنسبة للمغرب، فقد الأما ب
 مع نظرة "درجة استثامر"يف  )-BBB(للمغرب  تصنيف االئتامينالتأكيد  والتي تم من خاللها املشاورات النصف سنوية األوىل

   .رزستاندرد أند بو سالبة ل ونظرة مستقبليةلفيتش  مستقرة مستقبلية

من  )BBB-( املغربستقبلية لتصنيف املنظرة برفع الستاندرد أند بورز قامت فقد  الثانية،لمشاورات النصف سنوية لأما بالنسبة 
 وكالةأكدت  حني يف التصنيف يف "درجة استثامر". هذامع الحفاظ عىل  2019 لسنة أكتوبرشهر  " يفة " إىل " مستقر  ةلباس "

 املستقبلية نظرةلل ها كذلكمع تأكيد )BBB-("درجة استثامر"يف لمغرب ل االئتامين تصنيفال، 2019 لسنة دجنربشهر  يف فيتش،
  ستقرة.امل

 ةالدولي ةمميز للمملكة املغربية يف السوق املالي إصدار 
 سنة 12مليار أورو ذو أجل  1بلغ مبيف السوق املالية الدولية سيادية بإصدار سندات  ،2019نونرب  21قامت اململكة املغربية يف 

  ).نقطة أساس 139,7ناهز مع هامش للمخاطر ( %1,5بلغ  سعر فائدةو 

 ،عن السوق املالية الدولية ملدة خمس سنوات، فقد تكلل هذا اإلصدار بنجاح بارز لدى املستثمرين الدوليني ملغرباغياب  رغمو 
(تجاوز مجموع الطلبات  بالنسبة لعملية إصدار باألورو منجزة من طرف املغرب جد مهم االكتتاب طلبات دفرت من حيث استفاد

 ي حصلذال األدىنلهذه العملية هو  %1,5سعر الفائدة  مستوى كام يعد). مستثمرًا 285 أكرث من مبشاركةمليار أورو  5,3مبلغ 
ثقة التي يحظى بها لل وكذا جهة، السوق منهذه  يفاملالمئة  التمويل لرشوط وذلك نظراالدولية  املالية السوق يف املغرب عليه

تصنيف يف ال استقرار والذي أكده ،املاكرو اقتصادي هطار إومتانة  ،سيايس متع به من استقرارنظرا ملا يت لدى املستثمريناملغرب 
  ، من جهة أخرى."درجة االستثامر" ألكرث من عرش سنوات

التأمني  ورشكات األصول حيث يتصدر مدراء ،حسب نوعيتهمتوزيع املستثمرين  بخصوص كبريًا تنوًعا العملية هذه شهدت و قد
 ).%3( نباقي املستثمري و ،)%9( البنوك تليها ،اإلصدار حجم إجاميل من %88 بنسبة وىلاملرتبة األ 

التصنيف -BBB :ستاندرد أند بورز كلوبال رايتينغ وفيتش
املبلغ مليار أورو 1

سعر الفائدة  1,5%
سعر العائد  1,6%

األجل )2031نونرب 27سنة ( 12
تاريخ اإلصدار 2019نونرب 21
تاريخ التسوية 2019 نونرب27

هامش املخاطر نقطة أساس139,7
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  2019متويل الخزينة خالل سنة 

 التمويل الداخيل للخزينة 

 2019 خالل سنة ةالسوق النقديأوضاع 

، درهم يف املتوسط األسبوعي مليار 76,6حيث بلغ وذلك للسنة الثالثة عىل التوايل،  ،2019السيولة البنكية خالل سنة  تفاقم عجز
. وتجدر اإلشارة إىل أن عجز السيولة بلغ مستوى درهم مليار 14,3درهم يف السنة املاضية، أي بارتفاع بلغ  مليار 62,4مقابل 

 .مليار درهم 95,5 بحجم يناهز .2019األوىل لسنة  ةيف متم األشهر الثامني اقياسي

  – همادر ال رييمبال  -  2019و   2017البنكية ما بني تطور السيولة :  2رسم بياين رقم 

  
املصدر: بنك املغرب   

كمتوسط أسبوعي مليار درهم  77,6 اىل ليصل ه يف السوق النقديةتدخالت من إجاميل بنك املغربيف ظل هذه الظرفية، رفع و 
 قرر بنك املغرب ،ص عجز السيولة البنكيةيتقل من أجل. و 2018سنة  نهايةمليار درهم  62,8مقابل  2019 لسنة نهاية شهر دجنرب

مام مكن من ضخ سيولة دامئة بحجم  %2إىل  %4اإلجبارية من  االحتياطات ضيخف، ت2019 شتنرب 24 يفاملنعقد  مجلسه خالل
  درهم. مليار 11قارب 

رب عمليات توظيف فائض وذلك ع ،مليار درهم يف املتوسط اليومي 6,0عىل ضخ ما يناهز  ،وقد عملت مديرية الخزينة من جهتها
النظام البنيك (الرضيبة عىل  منالسيولة  سحبأثار  التخفيف من، مام أدى إىل 2019 سنة الحساب الجاري للخزينة املنجزة خالل

  ...).إصدارات الخزينة،الرشكات، تسوية مستحقات 

سعر الفائدة و  مي يف السوق بني البنوكمتوسط سعر الفائدة اليو  أما فيام يخص أسعار الفائدة يف السوق النقدية، فقد عرف
يف املتوسط  %2,25و %2,28فائدة الأسعار حيث بلغت  2018سنة بمقارنة  استقرارا ،املرجعي ليوم واحد يف سوق االستحفاظ

  التوايل.ىل ع

    2019خالل سنة  األوليةسوق الرشوط متويل الخزينة يف 
  مبا ييل: يف ظروف متيزت  املزادات سوق م متويل الخزينة يفت

. كام يف السنة املاضية %3,8مقابل  2019سنة  %3,6حيث بلغ عجز امليزانية  ،شبه استقرار لحاجيات متويل الدولة -
درهم نهاية  مليار - 1,8مقابل  2019مليار درهم نهاية سنة  17الخارجية تدفقات صافية إيجابية بلغت  سجلت القروض

  ؛2018سنة 
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مليار درهم  62,4مقابل  2019سنة  نهاية أسبوعي كمتوسطمليار درهم  76,6الذي بلغ  ،وتفاقم عجز السيولة البنكية -
يف  البنوك بني السوق يفللحفاض عىل سعر الفائدة  مامثل،بضخ حجم  . وقد متت تغطية هذا العجز2018سنة  نهاية

 .املغرب الرئييس لبنكمستوى قريب من سعر الفائدة 

  سعار الفائدة املطلوبة.مع انخفاض أل  زيادة طفيفةلسندات الخزينة  يناملستثمرطلب  سجلويف هذا اإلطار، 

  طلب املستثمرين
سنوات  5مع متركزه عىل اآلجال  مقارنة مع السنة املاضية %5,2بنسبة  ارتفاعاعىل السندات السيادية طلب املستثمرين  رفع

 فام فوق...

مليار درهم سنة  386,8مقابل  2019سنة مليار درهم  407,0 خزينةال سندات عىل طلب املستثمريناإلجاميل لحجم البلغ 
  ييل:ثالث عوامل أساسية تتمثل فيام إىل  ،البنكيةعجز السيولة  تفاقم تزامن معالذي  ،ويرجع هذا االرتفاع. 2018

قليلة  انعدام فرص االستثامر بالنسبة للمتدخلني يف السوق وذلك فيام يخص األسهم، والعقار باعتبارهام استثامرات .1
 السيولة.

 نحوتسابق الإىل  تهمدفعة، والتي الدولي املالية إىل السوقلجوء الخزينة حول ، منذ بداية السنة، املستثمرين توقعات .2
يف الطلب القوي عىل سندات  هذا التسابقمن أجل تفعيل اسرتاتيجياتهم االستثامرية. وقد تجىل السوق الداخيل 

مليار درهم، أي قرابة ضعف الحجم املطلوب يف النصف الثاين  257,7نة حيث بلغ الخزينة خالل النصف األول من الس
 ).درهم مليار 149,3(

مليار درهم سنة  20مقابل  2019مليار درهم سنة  44ارتفاع حجم عمليات التدبري النشيط للدين الداخيل، حيث بلغ  .3
2018.  

  – همادر ال رييال مب - 2019و  2014ر السنوي لحجم طلب املستثمرين بني التطو : 3 رقم بياين رسم

  

طلب املستثمرين عىل السندات  فقد متركز ،عىل اآلجال املتوسطة والطويلة. وهكذا املستثمرينبإعادة متوضع  2019متيزت سنة 
مليار درهم  248,9ملاضية، حيث بلغ سنوات فام فوق بحجم قارب ضعف الحجم املطلوب لهذه اآلجال يف السنة ا 5ذات آجال 

 ذات للسندات ا بالنسبةمَّ أ  .2018سنة  %45مقابل  %61 حصةأي ب، 2018سنة  درهم مليار 174,3، مقابل 2019سنة خالل 
  أي بحصة 2018سنة  درهم مليار 212,5 مقابل 2019سنة  درهم مليار 158,0الطلب  جمبلغ حفقد  ،سنتني وأقل آجال

  .2018نة س %55مقابل  39% 

 تدبري الديناسرتاتيجية  يفثقة املستثمرين  ،أسعار الفائدةيف نخفاض عام ظرفية اتسمت بايف الذي جاء  هذا التطورعكس يو
  .هيئات التوظيف الجامعي للقيم املنقولةبالنسبة ل خاصة، مردود أعىلوبحثهم عن  الخزينةاملتبعة من طرف 
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من  %45عرفت طلبا مهام بنسبة  وخمس سنوات سندات الخزينة ذات أمد سنتنيويظهر طلب املستثمرين حسب اآلجال أن 
والسندات ذات أمد ، )%16سنة ( 15)، والسندات ذات أمد % 18سنوات ( 10سندات ذات أمد بال ةمتبوع طلب،الإجاميل حجم 

أسبوع  13ات ذات أمد والسند ،)%3سنة ( 30والسندات ذات أمد ، )%4سنة ( 20والسندات ذات أمد ، )%11أسبوع ( 52
  ).%1أسبوع ( 26والسندات ذات أمد  ،)2%(

  درهم مبليار- 2019و 2018 حسب اآلجال بني سنتي املستثمرين طلب حجم تطور: 4 رقم بياين رسم

  

  أساس يف املتوسطنقطة  39,5انخفاضا بلغ  أسعار الفائدة املطلوبة من طرف املستثمرين....بينام سجلت 

مع السنة املاضية. وقد مر تطور  ، مقارنة2019منحى تنازيل، خالل سنة أسعار الفائدة املطلوبة من طرف املستثمرين  عرفت
  هذه األسعار خالل السنة عرب فرتتني هام:

لوبة انخفاضا مهام حيث سجلت فيها أسعار الفائدة املط ،2019امتدت طوال األشهر الستة األوىل من سنة  الفرتة األوىل -
لبنوك عىل سوق املزادات يف ظل تحكم املهم ل قبالاإل  ،يف املتوسط. ويعكس هذا االنخفاض أساس نقطة 32,6بلغ 

 29لسندات ذات اآلجال املتوسطة والطويلة انخفاضا كبريا بلغ جياتها التمويلية. وسجلت أسعار فائدة االخزينة يف حا
، متبوعة أساس نقطة 40,3سنوات أقوى انخفاض قدره  10السندات ذات أمد  وقد عرفتنقطة أساس يف املتوسط. 

بالسندات ذات )، و أساس نقطة-29,6سنوات ( 5)، وبالسندات ذات أمد أساس نقطة-34,9سنة ( 15بالسندات ذات أمد 
 ).أساس نقطة-29,5سنة ( 20أمد 

 18بلغ  حيث ا معتدال مقارنة بالنصف األول، سجلت أسعار الفائدة املطلوبة انخفاضخالل النصف الثاين من السنة -
صدارات إ حجم  وكذا النخفاضأساس يف املتوسط. ويرجع ذلك لتقلص طلب املستثمرين عىل سندات الخزينة  نقطة

  يف السوق املالية الدولية. سندات سيادية الخزينة  نظرا إلصدارالخزينة 

، 2018مقارنة بسنة  أساس نقطة 39,5متوسطا قدره  نخفاضا، ا2019سنة وبالتايل، فقد عرفت أسعار الفائدة املطلوبة يف نهاية 
  .أساس) نقطة -0,8( 2016و 2017وشبه استقرار بني سنتي  ،2017و 2018بني سنتي  أساس نقطة 6,5مقابل ارتفاع بلغ 

  2019و 2018ئدة املطلوبة ما بني سنتي اتطور أسعار الف:  5رسم بياين رقم 
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  املتبعة من طرف الخزينة ةيف السوق الداخلي سياسة التمويل

يف  ىل جانب التحكمعىل سندات الخزينة، إوارتفاع طلب املستثمرين  ،متيزت باستمرار تفاقم عجز السيولةظرفية ظل  يف
  : إىل هدفت متويل مرنةاسرتاتيجية  ،2019، خالل سنة ، نهجت الخزينةالحاجيات التمويلية للدولة

  .التجاوب مع تطورات الطلب يف السوقو بالنسبة لجميع اآلجال عىل حضور منتظم يف سوق املزادات  ظالحفا -

يف مخطط التمويل  املعتمدة دين الداخيل يف مستويات قريبة، قدر اإلمكان، من تلكللخاطر املالحفاظ عىل مؤرشات  -
  السنوي.

متليس جدول عرب سندات الخزينة من أجل تقليص خطر إعادة التمويل  ءوإعادة رشااللجوء املنتظم لعمليات تبادل  -
 ذروات تسديد مهمة.ب تتسامن نيواللت 2020و 2019سداد الدين لسنتي 

ومتكني هذا الحساب  ملوجودات تدبري أمثلاللجوء اليومي لعمليات توظيف فائض الحساب الجاري للخزينة من أجل  -
 .اراتهاالخزينة من احرتام اسرتاتيجية إصد

  2019إصدارات الخزينة سنة 

 حجم إصدارات الخزينة...نخفاض ا

يف مليار درهم  115,1مقابل  ،2019مليار درهم متم سنة  104,4حوايل  املزاداتصدارات الخزينة يف سوق إل  اإلجاميل حجمالبلغ 
زع هذا الحجم بني اإلصدارات يف سوق ويو  .2018مقارنة مع سنة  درهم مليار 10,7أو  %9,3املاضية، أي بانخفاض قدره  سنةال

، وبني اإلصدارات يف إطار عمليات 2018سنة  %82,3 أو درهم مليار 94,7مقابل  %64,4 أو مليار درهم 67,3املزادات مببلغ 
  ). 2018 سنة %17,7أو درهم مليار 20,3 مقابل( %35,6 مليار درهم أو 37,1تبادل سندات الخزينة مببلغ 

  ذات لسندات ل هاإصداراتع الطلب عىل اآلجال املتوسطة والطويلة، واكبت الخزينة هذا التطور بزيادة ونظرا إلعادة متوض
   .)%47( 2018أي بنسبة أكرب من تلك املسجلة سنة  ،من الجحم اإلجاميل املصدر %76والتي مثلت  فوق فام سنوات 5 آجال

متبوعة بالسندات ذات  ،املصدرحجم المن إجاميل  %25,6سنة لوحدها  15، استقطبت سندات الخزينة ذات أمد املدد حسب
 20والسندات ذات أمد  ،)%14,7)، والسندات ذات أمد سنتني (%16,0سنوات ( 10)، والسندات ذات أمد %23,4سنوات ( 5أمد 

أسبوع  13والسندات ذات أمد  ،)%2,5سنة ( 30والسندات ذات أمد  ،)%8,0أسبوع ( 52والسندات ذات أمد  ،)%8,8سنة (
  ).%0,1أسبوع ( 26والسندات ذات أمد  ،)0,9%(

  همادر ال ينيمبال  - 2019 سنة زيع إصدارات الخزينة حسب األمد: تو  1جدول رقم 

  الربع األول  الربع الثاين  الربع الثالث  الربع الرابع  املجموع  )%(الحصة 
 أسبوع 13 0 0 300 650 950 %0,9

 أسبوع 26 0 0 132 0 132 %0,1

 أسبوع 52 997 1 099 2 525 2 725 1 345 8 %8,0

 سنتني 913 3 312 2 052 4 041 5 317 15 %14,7

 سنوات 5 913 7 512 9 267 5 788 1 479 24 %23,4

 سنوات 10 691 5 520 5 657 1 838 3 707 16 %16,0

 سنوات 15 521 9 049 10 788 2 345 4 703 26 %25,6

 سنة 20 918 1 644 2 684 895 3 141 9 %8,8

 سنة 30 0 520 125 1 975 620 2 %2,5

 املجموع 952 30 656 32 529 18 257 22 393 104 %100
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  أسعار الفائدة املقبولة من طرف الخزينةنخفاض موازاة مع ا...

، 2019خالل سنة  ،ائدة املقبولة من طرف الخزينةأسعار الفأسعار الفائدة املطلوبة من طرف املستثمرين، عرفت تطور عىل غرار 
  كمتوسط شهري بالنسبة لجميع اآلجال.  أساس نقطة 27,7انخفاضا قدره 

يف املتوسط مقارنة مع  أساس نقطة 37,0مبقدار  2019يف متم سنة  أسعار الفائدة املقبولة من طرف الخزينةوبالتايل، انخفضت 
  . 2018األسعار املسجلة نهاية سنة 

نقطة أساس يف املتوسط مقابل  56,3 ـأقوى انخفاض ب فوق فام سنوات 5 جالالخزينة ذات اآل  سنداتحسب اآلجال، عرفت 
. وتجدر اإلشارة إىل أن استقرار السياسة وأقل سنتني ذات لآلجاليف املتوسط بالنسبة  أساس نقطة 12,9انخفاض مل يتجاوز 

ضخ السيولة الالزمة يف ونجاعة تدخالته ل ،بقاء عىل سعر الفائدة الرئييس دون تغيريمع اإل  ،النقدية املتبعة من طرف بنك املغرب
أسبوع  52، ساهم يف شبه استقرار أسعار الفائدة خصوصا السندات ذات اآلجال القصرية، ماعدا السندات ذات أمد النظام البنيك

  .2019مبتم سنة  %2,25ات ليبلغ سعر فائدة هذه السند أساس نقطة 19,7التي سجلت انخفاضا قدره 

  2019و  2018 تيتطور أسعار الفائدة املطلوبة ما بني سن:  6 رقم بياين رسم

  

  األمدسندات ذات ال، متبوعة ب)أساس نقطة -71,4( نخفاضا أقوى ،سنة 15 األمدسندات ذات لاوقد سجلت أسعار فائدة 
  وات سن 5 األمدذات  أساس) وبالسندات نقطة -63,8(ة سن 20 األمدسندات ذات الوب) أساس نقطة -64,3 ( سنوات 10 
 نقطة -30,8( سنوات 2 األمدسندات ذات ال) وبأساس نقطة -36,7( سنة 30 األمدسندات ذات الوب )أساس نقطة -45,2(

  .)أساس

  -الشهر حسب املقبولة االسعار اخر - للسندات املصدرة عرب االكتتاب تطور أسعار الفائدة املرجحة:  2جدول رقم 

  تغري 
)ساسأ  قطة(ن

 دجنرب

19 
 يناير فرباير مارس أبريل ماي يونيو يوليوز غشت شتنرب أكتوبر نونرب

 دجنرب

18  

-5 %2,15  %2,17 %2,19 %2,20        %2,20  أسبوع 13

4    %2,23         %2,19  أسبوع 26

-20 %2,25 %2,26 %2,26 %2,32 %2,33 %2,28 %2,29 %2,30 %2,33 %2,34 %2,34 %2,43 %2,45  أسبوع 52

-31 %2,29 %2,33 %2,35 %2,37 %2,40 %2,36 %2,37 %2,39 %2,41 %2,42  %2,56 %2,60  سنوات 2

-45 %2,41 %2,45 %2,51 %2,57 %2,60 %2,56 %2,57 %2,57 %2,60 %2,70 %2,75 %2,85 %2,86  سنوات 5

-64  %2,74 %2,89 %2,96 %2,97 %2,96 %2,97  %3,04 %3,13 %3,26  %3,38  سنوات 10

-72 %3,02 %3,10 %3,20 %3,36 %3,40 %3,38 %3,38 %3,39 %3,45 %3,57 %3,63 %3,72 %3,74  سنة 15

-64 %3,34 %3,46  %3,61 %3,62  %3,68 %3,76 %3,77 %3,82 %3,88  %3,98   سنة 20

-36 %4,05   %4,16  %4,33   %4,41   سنة 30    
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 التمويل الخارجي للخزينة 

 السحوبات عىل القروض الخارجية

مسجلة ، 2018نهاية سنة  درهم مليار 6,2مليار درهم مقابل  25,5 الخارجية القروض عىل السحوبات بلغت، 2019تم سنة مب
  مليار درهم. 19,3ارتفاعا قدره بذلك 

 درهم مليار 14,1 أي ،لسحوباتا إجاميل من %56 نسبة األطراف متعددي املقرضني من طرف املعبأة السحوبات وقد بلغت
 السحوبات عبئت أساسا لدى البنك الدويل لإلنشاء والتعمري هذه. 2018 سنة مع مقارنةمليار درهم  8,3قدره  ارتفاعب
 مليار درهم). 3,8للتنمية ( فريقيوالبنك اإل  مليار درهم) 9,6(

بتاريخ  سيادية لسنداتيف السوق املالية الدولية  إصدار الخزينة من خاللمجموع السحوبات  من %41ئة ما يناهز تعب متت فيام
 ،سنوات خمس ملدة الدولية املالية السوق عن املغرب غياب ورغم مليار درهم). 10,6أي ( أورومليار  1 بقيمة ،2019نونرب  21

  لدى املستثمرين الدوليني.صدار نجاحا كبريا هذا اإل  حقق قدف

من مجموع  %3بحصة  أي(درهم  مليار 0,7 مجموعه مافقد سجلت  الثنائيني، الدائنني لدى املعبأة وبخصوص السحوبات
 عليها املحصل السحوبات حصة بلغت وقد .2018 سنةمع مقارنة  درهم مليار 0,3 ـالسحوبات)، مسجلة بذلك ارتفاعا يقدر ب

  .وع هذه الفئة من السحوباتممن مج %85 أكرث من فرنسا من

 نوع املقرضني حسب السحوبات عىل االقرتاض الخارجي:  7 رقم بياين رسم

 

  ، منها:مليار درهم 14 يناهزا مبلغلدعم اإلصالحات  ةصصالسحوبات املخ وقد بلغت

 ؛الرقمي ادوتنمية االقتصاإلدماج املايل  مليار درهم لدعم 6,6 -

 ؛ والتسارع الصناعي مليار درهم لدعم 2,9 -

 مليار درهم لدعم التعليم. 1,4 -

  :كالتايلأساسا  وزع، تتمليار درهم 0,9بلغت حوايل ، فقد العامة امليزانية يف املدرجة ملشاريعااملعبأة لتمويل  وبخصوص املوارد

 ؛ ووالسدودمليار درهم موجهة لقطاعي املاء  0,6 -

  .والري فالحيةهم مخصصة للتنمية المليار در  0,2 -

  ة الجديدةالخارجي تااللتزاما

وقع املغرب عدة اتفاقيات قروض بقيمة  ملالية الدولية،يف السوق ا للسندات إصدار الخزينة وبدون احتساب، 2019تم سنة مب
 اإلسالمي البنكو  فريقي للتنميةالبنك اإل و  البنك الدويل لإلنشاء والتعمريمليار درهم مع كل من  19,2إجاملية تناهز حوايل 

  .وفرنسا للتنمية

 .وقطاع الصناعةقطاع الفالحة  وكذا والتكوين املهنيالوطنية  الرتبية يقطاعو  هذه القروض موجهة أساسا لتمويل القطاع املايل
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 2019مبتم سنة  بنية دين الخزينة

  الخزينةهيكل دين  
 الدينتطور حجم 

  2018 سنة معمقارنة  %3,4أو  درهم مليار 24,6 قدره بارتفاع ،2019 سنة متميف  درهم، ارملي 747,2 الخزينة دين حجم لغب
أدىن  2019لتسجل سنة  ضارتفاعه استمرت يف االنخفا ريةتو  فإن الدين، حجم يف املسجل التطور هذا ورغم). درهم مليار 722,6(

  . 2018و 2010 سنتي يف الفرتة املمتدة بني )%8,3 بنسبة( توسطامل سنويال باالرتفاع مقارنة  (3,4%)2009ارتفاع منذ سنة 

 سنة نهاية %78,4 بلغت التي الداخيل الدين حصة يف طفيًفا انخفاًضا ،االستدانة مصدر حسب، الخزينة دين بنية تطور ظهريُ و
 يف حدود لتستقر نقطة 1,1 مبقدار طفيفا ارتفاعا ،الخارجي الدين املقابل عرفت حصة يف .2018 سنة نهاية %79,5 مقابل ،2019
). خارجي دين %30-%20و داخيل دين %80-%70( الخزينة لدين املرجعية للمحفظة البنية املستهدفة يوافق وهو ما ،21,6%

 مقارنة %1,9 أو درهم مليار 11,1 بارتفاع يناهز ،2019 متم سنة يف درهم مليار 585,7 الداخيل الدين وهكذا، فقد بلغ حجم
بالسنة  مقارنة %9,1 أو درهم مليار 13,5 بزيادة قدرها ،درهم مليار 161,5 الخارجي حني بلغ حجم الدينيف  ،2018 بسنة

  .املاضية

 نقطة 0,3 ـانخفاضا ب ،2008وألول مرة منذ سنة  ،الخزينة دين حجم سجلفقد  الخام، الداخيل لناتجإىل ا وبالنسبة املئوية 
للناتج الداخيل الخام  %50,9 الداخليةمؤرش املديونية  بلغ فيام. 2018 سنة %65,2 مقابل 2019 سنة %64,9ىل إليصل  مئوية

  .2018 سنة متم يف التوايل عىل %13,4و %51,8 مقابل الخارجية للمديونية بالنسبة %14,0و

   تطور دين الخزينة:  8 رقم بياين رسم

 

إىل الناتج الداخيل الخام نقطة مئوية  2,4، فقد انتقل من ارتفاع قدره رينية خالل العقد األختطور مؤرش املديو  فيام يخصأما 
  ، انخفاضا 2019، ليسجل نهاية سنة 2018و 2017نقطة مئوية بني سنتي  0,1إىل  2017و 2010خالل الفرتة املمتدة ما بني 

 ىلإويعزى هذا التطور باألساس مديونية الخزينة.  ضبط منحنى وىمست نقطة مئوية، مام يؤكد، للسنة الرابعة عىل التوايل، 0,3 بـ
 وقد. مسار مستدام للدين عىل جل الحفاظأ املاكرواقتصادية من  للتحكم يف التوازنات بالغا اهتامما التي تويل ةالحكوم سياسة
 املؤرشات تحسن إىل اإليرادات، نيوتحس النفقات ترشيد إىل والهادفة ،اإلطاريف هذا  2013 سنة منذ املتخذة التدابري أسفرت

  .الخزينة متويل رشوط وكذا املاكرواقتصادية

 بنية الدين حسب األدوات
 ،املزادات سوق يف املصدرة الخزينة سندات برسم %75 منها ،%82 بحصة للتداول القابل الدين من أساسا الخزينة دين تكوني
  . ليةالدو  املالية السوق يف السيادية اإلصدارات برسم %7و

 الخارجي الدين من أساساً  فيتكون الخزينة، دين محفظة مجموع من %18 إىل حصته تصل الذي املتداول غري للدين بالنسبة أما
    ).%15األطراف ( ومتعددي الثنائيني الدائنني لدى عليه املحصل
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  - همادر يني المبال  –الدين توزيع حجم دين الخزينة حسب أدوات : 3جدول رقم 

  بنية الدين حسب أجل االستحقاق األصيل 

 حصة بلغت قدو  ،املتداول الخزينة دين حجم من %90ما يناهز  )فأكرث سنوات 5( اآلجال طويلةو  متوسطة السندات ثلمت
 يف السندية اإلصدارات حصص بلغت فيام .دينالفئة من ال هذهحجم  من %82 والطويلة املتوسطة اآلجال ذات الخزينة سندات
 الخزينة سندات بني الباقي ويتوزع. التوايل عىل %1و %2و %5 سنة 30و سنة 12 سنوات، 10 أمد ذات الدولية املالية السوق

  ).%2( أسبوع 52 أمد وذات ،)%8( سنتني أمد ذات

  توزيع حجم دين املتداول حسب أجل االستحقاق األصيل:  4جدول رقم     

*سنوات 10 سنة 12 سنة 15 سنة 20 سنة 30 أسبوع 52 سنتني سنوات 5 أسبوع 26 أسبوع 13

 الدراهم) مباليني(حجم الدين  500 131 9 939 669 47 432 145 798 163  765 10 322 135 223 66 772 29

 الحصة (%) 0,1% 0,0% 1,6% 7,8% 23,9% 26,9%  1,8% 22,2% 10,9% 4,9%
 

 .اآلجال طويلو  متوسط الدين من حرصيا ، فيتكونتداولامل غري الدينأما 

  بنية الدين حسب املستثمرين 

عرفه القطاع املايل املغريب. ففي متم سنة يمستوى التطور الذي  تربزالخزينة بالتنوع كام  سندات يفعدة املستثمرين قا تسمت
 مقابل %33 ما مجموعه املنقولة للقيم الجامعي التوظيف مؤسساتالذي يف حوزة حجم الدين املصدر ، بلغت حصة 2019

غري األخرى املالية و للمؤسسات املتبقية  %17نسبة  تعود. و للبنوك %28و ،ووكاالت التأمني التقاعد صناديقبالنسبة ل 22%
  .املالية

  محفظة الدين الداخيل حسب نوع الدائنني عىل مدى السنوات العرش املاضية ما ييل: ويبني توزيع

إىل  %41، إذ انتقلت من 2019و 2010بنحو النصف بني سنتي  وصناديق التقاعدالتأمني  كاالتيف حصة و  اانخفاض -
  ؛22%

سنة  %35إىل  2010سنة  %25املنقولة حيث انتقلت من  للقيم الجامعي التوظيف يف حصة مؤسسات مهام اتطور  -
  ؛%2سجلت انخفاضا طفيفا بنسبة حيث  2019ة ىل غاية سنإلتستقر يف نفس املستوى  ،2016

يف  %21انخفاض إىل  ، يليه2013و 2010بني سنتي  %30إىل  %15يف حصة البنوك عىل ثالث مراحل: ارتفاع من  اتغري و  -
 .2019سنة  %28ثم ارتفاع إىل  ،2016سنة 

ستثامراتهم يف سندات إلنجاز اخصصة تاملصناديق الىل البنوك و إ وصناديق التقاعد التأمني ساسا للجوء وكاالتأ التطور  اويعزى هذ
، فيفرس بلجوء هذه 2019و 2016قولة بني سنتي املن للقيم الجامعي التوظيف فيام يتعلق بانخفاض حصة مؤسسات االخزينة. أم

    ىل سندات القطاع الخاص بحثًا عن مردودية أعىل من تلك التي توفرها سندات الخزينة.إاألخرية 

 2018  2019 
 التغري بالقيمة

 )%( حصةال الدين حجم )%( حصةال الدين حجم 
 19 139 %82 609 551 %82 590 412 تداولاملدين ال

 10 956 %75 557 161 %76 546 205 ةيف السوق الداخلي إصدارات
 8 183 %7 52 390 %6 44 207 إصدارات سندية يف السوق املالية الدولية

 5 427 %18 137 636 %18 132 209 تداولاملغري دين ال
 -489 %3 26 249 %4 26 738 ةداخلي اقرتاضات
 5 916 %15 111 387 %14 105 471 ةخارجي اقرتاضات

 24 566 100% 747 187 100% 722 621 املجموع
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يحتل الدائنون بحيث  ،2019و 2018، فلم تعرف تغريا مهام بني سنتي حسب الدائنني الخارجي للخزينة الدين بنية وبخصوص
 وثم املقرضني ثنائي ،% 31بـ  الدولية املالية السوقليه ت ،%56 بحصة بلغتركز األول بني مجموعة املقرضني متعددو األطراف امل

 .هذا الدينمن  %13الذين ميتلكون ، و األطراف

  الدائننياملستثمرين و  نوعية حسب الخزينة دين حجم توزيع:  9 رقم بياين رسم

    

 الدين حسب سعر الفائدة بنية

شبه بذلك  ةمسجل الخزينة دين إجاميل من %92,3 نسبة ،2019 سنة متم يف ،الثابت الفائدة سعر ذي الدين حجم لغت حصةب
  ، والذي ميثلالداخيل لدينل ،أساسا ،الثابت الفائدة سعر ذي الدين هيمنة رجعوت. املاضيةسنة المع  ةاستقرار مقارن

   .ةتابالث فائدةال أسعارحرصيا من ديون ذات  ، واملتكونخزينةمن حجم دين ال 78,4%

 ،ثابتالفائدة الفقد متيزت بنيته حسب نوع أسعار الفائدة بتعزيز حصة الدين ذي سعر  للخزينة، الخارجي الدينب وفيام يتعلق
 %35,7 إىل حصة تناهزت تغري، فقد انخفضامل فائدةالسعر  وحصة الدين ذ. أما 2018سنة  %63مقابل  %64,3التي بلغت و 
املنجزة عىل بعض القروض  ر الفائدةاسعأ  تثبيتإىل عمليات  ، أساسا،، وذلك راجع2018بنهاية سنة  %37مقابل  2019سنة تم مب

  .والتعمرياملحصل عليها من البنك الدويل لإلنشاء 

 فائدةال سعر الدين ذي يف حصة 2019سنة  %9 ـارتفاعا ب الفائدة، أسعار مجاالت حسب للخزينة الداخيل الدين توزيع ويبني
تقل عن  التيفائدة المقابل انخفاض بنفس املستوى يف حصص الدين ذات معدالت  2018مقارنة بسنة  %4و %3املحصور بني 

. ويعزى هذا التطور أساسا إىل تحسن رشوط متويل الخزينة الذي مكن من تجديد ديون قدمية عرب إصدار %4وتفوق  3%
  منخفضة خاصة السندات ذات اآلجال املتوسطة والطويلة. فائدةزينة بأسعار سندات الخ

  ةأسعار الفائددين الداخيل حسب التوزيع حجم :  10 رقم بياين رسم
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 بنية الدين حسب العمالت
مسجلة  ،%78,1 حصته بلغت حيث الخزينة دين محفظة عىل ،بالدرهم املصدر من الدين يتكون الذيو  ،الداخيل الدين هيمني

  .)%79,1( 2018 مع سنةمقارنة  اطفيف اانخفاضبذلك 

بلغت حصة الدين يف حني  ،2019سنة  %66,7أما بالنسبة للدين الخارجي للخزينة، فقد بلغت حصة الدين املحصل باألورو 
قد بلغت ) فوالباقيالدينار الكويتي و ، الني الياباينمالت (باقي الع وفيام يخص .%26,7به  والعمالت املرتبطةاملحصل بالدوالر 

  .من إجاميل الدين %6,6حصتها 

السلة الجديدة، املعتمدة بنية الجهود املبذولة من أجل تقريب بنية محفظة الدين الخارجي للخزينة من  التوزيع اعكس هذيو
  .%40 - %60إىل  %20 -  %80من عىل التوايل الدوالر  ألورو وكل من ا ل مستوى ترجيحاانتقشهدت والتي ، 2015أبريل  منذ

  -مباليني الدراهم–بنية دين الخزينة حسب العمالت:  5جدول رقم   

2018 2019 
 )%( حصةال الدين حجم )%( حصةال الدين حجم

 %78 410 583 %79 942 572 الدرهم 

 %15 637 109 %13 894 94 األورو

 %6 557 43 %6 253 43 دوالر األمرييكال

 %1 583 10 %2 532 11 عمالت أخرى
 100% 747 187 100% 722 621 املجموع

 خدمة دين الخزينة 
 مليار 124,7مقابل  درهم مليار 135,9ارتفاعا بلغ  2019سنة  والعموالت والفوائد الدين أصل من الخزينة دين تحمالت سجلت

  الدين أصلالرتفاع  ىل التأثري املزدوجإويرجع هذا التطور . %9 أو درهم مليار 11,2 هاقدر  بزيادةي أ  ،2018 درهم سنة
 درهم مليار 10,9 ـب الداخيل الدين ارتفعت خدمة فقد الدين، نوع وحسب .درهم مليار 2,5 والفوائد بـ ،درهم مليار 8,7 بـ 

أما بالنسبة لخدمة الدين الخارجي، فقد سجلت ارتفاعا  .2018 سنة متم عند درهم مليار 112,9 مقابل درهم مليار 123,9 لتبلغ
   .2018نهاية  درهم مليار 11,8مقابل  2019سنة  درهم مليار 12,1لتبلغ  درهم مليار 0,3قدره 

  تحمالت الدين من فوائد وعموالت
 ومتثل. 2018 سنة مع مقارنة رهمد مليار 2,5 قدره ارتفاعا بذلك مسجلة درهم، مليار 30,5 الخزينة دين وعموالت فوائد بلغتو 

يف  التوايل عىل %12,0و %2,5 مقابل 2019 سنة من املداخيل العادية يف %12,2و من الناتج الداخيل الخام %2,6التحمالت  هذه
  .2018 سنة

 يناهز اعبارتف أي ،2018 سنة درهم مليار 24,3 مقابل 2019 سنة درهم مليار 26,6 الداخيل الدين وعموالت فوائد وقد بلغت
 الدينإىل االرتفاع املسجل يف حجم  ،أساسا ،2019و 2018بني سنتي  داالرتفاع امللحوظ يف الفوائ ويعزى هذا. درهم ارملي 2,3

سندات الخزينة  خطوط مليار درهم، وبدرجة أقل، إىل سداد الفوائد األوىل عىل 35,5بتدفق صايف قدره  2018يف  الداخيل
  بلغ فقد الداخيل، الدين لفوائد الصايف املجموع يخصوفيام  .2019سنة  عادة فتحهاإ ت والتي مت ،2018درة يف صامل
 املصدرة السندات برسم املكتتبني طرف من تسديدها تم التي الفوائد االعتبار بعني أخذا وذلك ،2019 سنة درهم مليار 25,2 

  .درهم مليار 1,3 حجمها الغبال املامثلة عرب
  -  همادر مباليني ال -تحمالت الفوائد الصافية للدين الداخيل :  6جدول رقم 

  بالقيمة التغري  2019  2018 
 326 2 639 26  313 24  جاميل لفوائد الدين الداخيلاملبلغ اإل 

 - 524 322 1- 798-  الفوائد املحصلة برسم السندات املصدرة عرب املامثلة 

 6 139- 145-  التدبري النشيط للخزينة العموميةالفوائد املحصلة من عمليات 
 808 1 178 25  370 23  الصافية الفوائد
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  ارتفاعا يقدرمسجلة  2019سنة  درهم مليار 3,8 بلغت فقد للخزينة، الخارجي الدين وعموالت فوائد بتحمالت يتعلق وفيام
بالسحوبات التي  والعموالت املتعلقةسداد الفوائد  التطور أساسا إىل ويعزى هذا .2018 سنة مع مقارنةمليون درهم  108 ـب 

 والنصف األول 2018النصف الثاين من سنة  والتعمري خالللإلنشاء  والبنك الدويل ،متت تعبئتها من طرف صندوق النقد العريب
  .2019من سنة 

  -  همادر ال ينيمبال –در التمويلالدين من فوائد وعموالت حسب مص تحمالتتوزيع :  7جدول رقم 

 
2018 2019 

 بالقيمة التغري
 )%( حصةال الدين حجم )%( حصةال الدين حجم

  326 2 %87 26 639 %87 24 313 الدين الداخيل
  029 2 %78 751 23 %78 722 21 ةيف السوق الداخلي إصدارات

 297 9% 2 888 9% 2 591 ديون أخرى
  108 %13 841 3 %13 733 3 الدين الخارجي

 99- 2% 502 2% 601 الدائنون الثنائيون
  158 %5 502 1 %5 344 1 الدائنون متعددو األطراف

  49 %6 837 1 %6 788 1 ون يف السندات الدوليةاملكتتب
 434 2 100% 30 480 100% 28 046 إجاميل التكاليف

 تحمالت أصل الدين 

 مليار  8,7هقدر ارتفاع ب ،2018 سنة درهم مليار 96,7 مقابل 2019 سنة همدر  مليار  105,4الخزينة دين أصل تحمالت لغتب
  .درهم

 رتفاعبا ،2018 سنة درهم مليار 88,6 مقابل 2019 سنة درهم مليار 97,2 يقرب ما الداخيل الدين أصل تحمالت مجموع بلغو 
 يكون الداخيل الدين أصل سداد أن مع العلم رطةالفا سنواتة خالل النجز امل االكتتابات بنيةل نتيجة وذلك ،درهم مليار 8,6 قدره
  .السندات آجال نهاية عند واحدة مرة

مليار  3,5 إىل يصل رتفاعاا سنة 15و سنوات 10 مدد ذات الخزينة بسندات املرتبطة الدين أصل تحمالت سجلت فقد وهكذا،
أصل  تحمالت تراجعت حنييف  ،2004و 2009 تيلسن اإلصدارات بنية بالنظر إىل 2019 سنة التوايل عىل درهم مليار 13و مدره

  .سنوات 5 أقل من مدد ذات الخزينة بسندات املرتبطة الدين

سنة  درهم مليار 8,2مليون درهم لتصل إىل  141 فقد سجلت ارتفاعا قدره الخارجي، الخزينة دين أصل تحمالت يخص وفيام
صندوق النقد بعض القروض تجاه  سدادبداية  إىل أساسا رالتطو  هذا ويعزى .2018متم سنة  درهم مليار 8,1مقابل  2019

  العريب.
  - همادر يني المبال  –توزيع تحمالت أصل الدين حسب مصدر التمويل :  8جدول رقم 

 
2018 2019 

  بالقيمة التغري
 الحصة (%) حجم الدين الحصة (%) حجم الدين

  595 8 %92 219 97 %92 624 88 الدين الداخيل
  884 7 %89 438 93 %89 554 85 ةيف السوق الداخلي إصدارات

 711 3% 781 3 3% 070 3 ديون أخرى
  141 %8 226 8 %8 085 8 الدين الخارجي

  309- %3 041 3 %3 350 3 الدائنون الثنائيون
  335 %5 070 5 %5 735 4 الدائنون متعددو األطراف

  115 %0 115 %0 0 ليةون يف السندات الدو املكتتب
 8736 100% 445 105 100% 709 96 إجاميل سداد الدين
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  خزينةالتدفقات الصافية لدين ال

  ، أي بانخفاض قدره2018مليار درهم سنة  33,7مقابل  2019درهم سنة  مليار 28,2لغ صايف تدفقات دين الخزينة ما يناهز ب
  مليار درهم. 5,5

  خيل التدفقات الصافية للدين الدا

 مليار درهم 11ىل إ ليصل 2018مقارنة بعام  2019مليار درهم يف عام  24,5ا قدره ضسجل صايف تدفقات الدين الداخيل انخفا 
 مليار درهم. 19نتيجة ارتفاع التدفقات الصافية الخارجية بنحو وذلك 

، 2018 سنة مليار درهم يف 29,5هم مقابل مليار در  10,9عىل السندات، فقد بلغت ما يقرب من  الصافية االكتتاباتفيام يهم و 
سنتني  آجالعىل سندات الخزينة ذات  الصافية االكتتاباتىل انخفاض إالتطور  ويعزى هذامليار درهم.  18,5بانخفاض قدره 

خزينة عىل سندات ال الصافية االكتتاباتيف جزيئ ارتفاع  مع تسجيل 2018مقارنة بسنة  2019 سنة مليار درهم يف 29,5 ـوأقل ب
  مليار درهم. 10,9 بلغسنوات فام فوق  5ذات أمد 

  - الدراهم مباليني -االكتتابات الصافية لسندات الخزينة :  9جدول رقم 

 التدفقات تحمالت أصل الدين االكتتابات 

 34- 513 24 479 24 سنوات 5

 243 13 464 3 707 16 سنوات 10

 235 10 468 16 703 26 سنة 15

 141 9  141 9 سنة  20

 620 2  620 2  سنة 30

 204 35 445 44 649 79  املجموع

 التدفقات الصافية للدين الخارجي

 .2018سنة  درهم مليار- 1,8مقابل  مليار درهم 17,2 ـب التدفقات الصافية املسجلة لالقرتاضات الخارجية للخزينةرتفعت ا
  ، يف السوق املالية الدولية.2019نونرب  21، بتاريخ أورومليار  1مببلغ  سيادية لخزينة لسنداتإصدار ا التطور إىل ويعزى هذا

 - الدراهم مباليني -لدين الخارجي للخزينة حسب الدائنني : التدفقات الصافية ل 10جدول رقم 

   

2019 2018 

  الدائنون الثنائيون 954 2- 315 2-
 الدائنون متعددو األطراف 117 1 064 9

 ون يف السندات الدوليةاملكتتب 0 472 10

 املجموع 837 1- 221 17
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 دين الخزينةلخاطر املتكلفة و المؤرشات 
تعتمد مديرية الخزينة واملالية الخارجية يف تدبري الدين عىل اسرتاتيجية للتمويل تم وضعها وفقاً ألهداف محددة. ويتم قياس 

 هذه االسرتاتيجية بفضل تتبع مؤرشات التكلفة واملخاطر املتعلقة بالدين. درجة تحقيق

  مؤرشات التكلفة  

  التكلفة املتوسطة لدين الخزينة
  .2018سنة مع مقارنة  ااستقرار مسجلة بذلك ، 2019يف متم سنة  %3,9 لغت التكلفة املتوسطة لدين الخزينةب

انخفاضا مسجلة  ،2018متم سنة  %4,29مقابل  2019يف نهاية سنة % 4,24 سطةاملتو  تكلفتهبلغت الداخيل، فقد  دينلبالنسبة ل
) +%9,5( 2018مقارنة مع سنة  2019ويعزى هذا االنخفاض إىل ارتفاع الفوائد املدفوعة سنة  أساس. طانق 5بحوايل  طفيفا

. وتجدر اإلشارة إىل أن هذا )+%10,9( 2017مقارنة مع سنة  2018حجم الدين الداخيل لسنة ذي عرفه بنسبة أقل من االرتفاع ال
تحسن  يربزاالنخفاض الذي يؤكد املنحنى التنازيل الذي تعرفه التكلفة املتوسطة للدين الداخيل منذ األربع السنوات األخرية، 

 سمتاترشوط متويل الخزينة يف السوق الداخلية والتي متيزت يف العموم بانخفاض مهم ألسعار الفائدة وذلك يف ظل ظرفية 
موازاة مع نهج الخزينة السرتاتيجية حذرة لتدبري الدين ترتكز عىل التحكيم بني مصادر التمويل  ،بالتحكم يف عجز امليزانية

  الداخلية والخارجية وتنويع موارد التمويل.

نهاية سنة  %4,2مقابل  ،2017أي نفس املستوى املسجل سنة  ،%6,2، فقد سجلت املتوسطة للدين الخارجي وبخصوص التكلفة
2018. 

 تطور التكلفة املتوسطة لدين الخزينة:  11 رقم بياين رسم

  

  سعر الفائدة املتوسط املرجح عند اإلصدار يف سوق املزادات

متم  %2,98  النشيط)احتساب تلك املنجزة يف إطار التدبري مع( لسندات الخزينةلغ سعر الفائدة املتوسط املرجح عند اإلصدار ب
الذي تزامن  رتفاع،. ويرجع هذا اال 2018سنة لنقطة أساس مقارنة باملستوى املسجل  21ا قدره رتفاعمسجال بذلك ا ،2019سنة 

  آجال ذاتالسندات  عىل ،2019خالل سنة  ،مع ظرفية متيزت بانخفاض أسعار الفائدة، إىل بنية إصدارات الخزينة التي متركزت
  مقارنة مع السنة املاضية. فوق فام سنوات 5
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  زاداتاملتطور سعر الفائدة املتوسط املرجح عند اإلصدار يف سوق :  12 رقم بياين رسم

  

  العادية  مواردلة لتحمالت الفائدة لدين الخزينة نسب

خالل  %12,2 دون احتساب الرضيبة عىل القيمة املضافة، ،لعاديةلموارد ااملئوية ل نسبةبالزينة خلابلغت تحمالت الفائدة لدين 
،  2015التطور باألساس، الذي يعد األول منذ سنة هذا  ويعزى. 2018 مقارنة مع نهاية %0,2 قدره طفيف أي بارتفاع، 2019سنة 
بنيته التي تهيمن عليها سندات  إىل وكذا ،الدين حجم نتيجة ارتفاع 2019سنة برسم  للدين الداخيل ارتفاع الفوائد املدفوعةإىل 

 سنوات فام فوق. 5الخزينة ذات اآلجال 

  العادية للمداخيلنسبة بالتطور تحمالت الفائدة لدين الخزينة :  13 رقم بياين رسم

 

 املخاطر  مؤرشات  

 خطر إعادة التمويل

 بتكلفة أكرب. صل موعد استحقاقه والذي قد يتم تسديده عرب تعبئة موارد ماليةتعلق هذا الخطر بظروف تجديد الدين الذي يي
  .وميكن رصد هذا الخطر عرب تحديد سقف للمؤرشين التاليني قصد حرص حصة الدين الذي يتم تجديده عىل املدى القصري

  القصري  األمد يحصة الدين ذ
 ، أي2018يف سنة  %11,4مقابل  2019 سنة ، يف نهاية%13,2 خزينةاملدى القصري يف محفظة دين ال يلغت حصة الدين ذب

  .نقطة مئوية 1,8قدرها بزيادة 

  نهاية %13,7حيث بلغت  لخزينةل اخيلالد الدين محفظة يف القصري املدى ذوويرجع هذا االرتفاع إىل زيادة حصة الدين 
 2015وسنة)  15(سندات ذات آجال  2005نتي وذلك نظرا لبنية االكتتابات خالل س 2018 مبتم سنة %12,8مقابل  2019 سنة

  السندات. آجال نهاية عند واحدة مرة هذا الدين الذي يكون ولطريقة سداد أصلسنوات)  5(سندات ذات آجال 
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متم  %11,7 إىل لتصل %6,2 خزينة، فقد ارتفعت بنسبةلالخارجي لدين الاملدى القصري يف محفظة  يالدين ذ حصة وفيام يخص
بقيمة  2010سنة السوق املالية الدولية السيادية املصدرة يف سندات وصول أجل استحقاق الإىل  االرتفاع رجع هذاوي. 2019سنة 

  .2020لسنة أكتوبر  خالل شهرالذي سيتم مليار أورو  1

  لسداد الدين املدة الزمنية املتوسطة املتبقية

أشهر مقارنة  6 قدرها بزيادة ،2019 سنةنهاية يف أشهر  11وات وسن 6 الخزينة املدة الزمنية املتوسطة املتبقية لسداد دين تلغب
أشهر مقارنة  7 ـالداخيل للخزينة ب دينالاملدة الزمنية املتوسطة املتبقية لسداد ويرجع هذا التطور الرتفاع . املاضية سنةالمع 

  ام فوقفسنوات  5آجال ذات  السنداتالخزينة عىل  ركز إصداراتمتنتيجة ، وذلك 2018مع مستوى هذا املؤرش يف سنة 
بخصوص هذا املؤرش ميكن  هوامش هذا التطور رغبة الخزينة يف توفري ولإلشارة، يعكس ).إجاميل اإلصداراتمن  76%( 

بوفرة الطلب عىل اآلجال الطويلة، دون  واملرفوقةالحالية مع االستفادة من الظرفية املالمئة  وفيف حالة تقلب الظر  هااستخدام
   تكلفة متويل الخزينة نظرا النخفاض أسعار الفائدة.الزيادة يف

  (بالسنوات) تطور املدة الزمنية املتوسطة املتبقية لسداد دين الخزينة:  14 رقم بياين رسم

  

 خطر التمويل أو السيولة
يتم استعامل معدل التغطية  ،عند الحاجة. ولتتبع هذا الخطر تعلق هذا الخطر بعدم القدرة عىل تعبئة املوارد املالية الرضوريةي

كام يتم التخفيف من هذا الخطر عرب  الشهري لإلصدارات الذي يبني حصة تغطية حجم الطلب لحجم اكتتابات الخزينة.
  بنك املغرب. ىيومي يف الحساب الجاري للخزينة لداالحتفاظ بفائض احرتازي 

 ت معدل التغطية الشهري لإلصدارا

 2019يف متم سنة  اتمر  5,0لغ معدل تغطية اإلصدارات عن طريق املزادات لسندات الخزينة من طرف عروض املستثمرين ب
الرتفاع حجم عروض املستثمرين وانخفاض إصدارات  األثر املزدوجإىل  االرتفاع ويعزى هذا. 2018 يف متم سنة اتمر  3,5مقابل 

 .2018عىل التوايل مقارنة بسنة  %29,0و %1,3 النشيط) بحوايلالخزينة (دون احتساب عمليات التدبري 

  بالطلبات معدل التغطية الشهري لإلصدارات: تطور  11 رقم جدول

 2014  2015  2016  2017  2018  2019  
 5 3,5 5 5,7 4,1 7  معدل التغطية (بعدد املرات)

 خطر تقلبات أسعار الفائدة

ي يتطلب إعادة تثبيت سعر ذحصة دين الخزينة المن خالل مؤرشين اثنني وهام:  طر تقلبات أسعار الفائدةختم تقييم ي
  .تغريةاملفائدة الالخزينة ذي أسعار  وحصة دينته فائد
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  تهإعادة تثبيت فائد يتطلب يذال الخزينة حصة دين

 الخارجي(املتغري من الدين ذي سعر الفائدة  2020ة خالل سن ي يتطلب إعادة تثبيت سعر فائدتهذتتكون حصة دين الخزينة ال
. وقد بلغت حصة هذا 2020سنة  فقط) ومن دين الخزينة ذي املدى القصري (الداخيل والخارجي) والذي يجب إعادة متويله

  .2018مقارنة مع  %2بلغ  من حجم دين الخزينة بارتفاع %21,0 أي حوايل 2019 عند متم سنةمليار درهم  153,9الدين 

متم سنة  %12والتي بلغت يف غضون سنة  جل سدادهيصل أ  الذيالتطور أساسا إىل ارتفاع حصة الدين الخارجي  ويعزى هذا
سندات املصدرة يف السوق املالية ال برسم 2020من سنة  األخري الربع ، وذلك نظرا للسداد املتوقع يف2018سنة  %6مقابل  2019

 ورو.مليار أ  1بقيمة  2010الدولية سنة 

  أسعار فائدة متغرية يذ الخزينة حصة دين

 نهاية سنة %37 مقابل %35 للخزينة الخارجي الدين محفظة يف املتغري الفائدة سعر ذي الدين حصة بلغت، 2019تم سنة مب

 من نتوالتي مك الدويل البنك التي تم إبرامها مع الدين تحويل عمليات إىل اللجوءاستمرار  إىل التطور هذا يرجعو. 2018

 املتبقية الفرتات عىل الليبور لسعر املحتملة االرتفاعات من للتحوطوذلك  ،ثابتة فائدة أسعار إىل املتغرية الفائدة أسعار تحويل

  .القروض لهذه

  أسعار الرصفتقلبات خطر 

من الدين املقوم  %66,7 بحصةالدين  ويتكون هذامن حجم دين الخزينة.  %21,9حوايل  جنبيةاأل  ميثل الدين املقوم بالعمالت
من بنية السلة الجديدة، من  والتي تقرتب، البنية ومتكن هذهبه.  والعمالت املرتبطةقوم بالدوالر من الدين امل %26,7وباألورو 

  تقليص تعرض محفظة الدين ملخاطر سعر الرصف.
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 الدين الخارجي العمومي

 حجم الدين الخارجي العمومي 
مقارنة  %4,1أو  درهممليار  13,3مسجال ارتفاعا قدره  ،درهممليار  339,9 الخارجي العمومي ، بلغ حجم الدين2019مبتم سنة 

 ، فقد عرف استقرارا بتسجيلهمؤرش الدين الخارجي العمومي بالنسبة للناتج الداخيل الخامأما  .2018 سنةلمع املستوى املسجل 
  .%29,5نسبة 

 الدين( العموميني املقرتضني لباقي الخارجي الدينو  للخزينة الخارجي ينالد من العمومي الخارجي الدين ، يتكونوللتذكري
 للمؤسسات الدين املضمونو  العمومية للبنوك الخارجي والدين وللجامعات الرتابية العمومية واملقاوالت للمؤسسات الخارجي

  ).العمومية املنفعة ذات

 الدين وانخفاض حجم ،%9,1 بحوايل للخزينة الخارجي الدين جمح العمومي إىل ارتفاع امللحوظ للدين الخارجي ويعزى التطور
  .%0,1 بحوايل العموميني املقرتضني لباقي الخارجي

 مقابل ،2019 سنة نهاية درهم مليار 161,5 إىل ليصل درهم مليار 13,5 قدره ارتفاعا للخزينة الخارجي الدين حجم سجل وهكذا
 %14,0 نسبة سجل فقد الخام، الداخيل للناتج بالنسبة للخزينة الخارجي الدين مؤرش أما. 2018 سنة نهاية درهم مليار 148

  .2018نهاية سنة ب %13,4مقابل  2019تم سنة مب

ناتج الداخيل الخام من ال %15,5أي  2019مليار درهم سنة  178,4بلغ  فقد العموميني، املقرتضني باقي دين يخص فيام أما
بعد  نوعه من الثاين االنخفاض ويعترب هذا. 2018 بسنة مقارنة الخام الداخيل للناتجئوية م نقطة 0,6 ـب قدري انخفاضامسجال 

  سنة من االرتفاعات املتتالية. 11

يف السنة  املسجل مقارنة مبستواه %3,8أو  دوالر مليار 1,3ارتفاعا قدره  العمومي الخارجي الدين عرف األمرييك، بالدوالر مقوما
  .2018 عند نهاية سنة دوالر مليار 34,1 مقابل 2019 مبتم سنةدوالر  مليار 35,4 املاضية، حيث بلغ حوايل

  تطور حجم الدين الخارجي العمومي:  15 رقم بياين رسم

  

 بنية الدين حسب املقرضني

 ومتعددي ثنائيني( الرسميني للمقرضني ستحقامل الدين بهيمنة 2019 سنةليزت بنية الدين الخارجي العمومي حسب املقرضني مت
، فحصته من حجم الدين املستحق للمقرضني الخواصأما بالنسبة ل .للدين اإلجاميل حجمال من %75حصته  تبلغ الذي) األطراف

ما ة دوليال ةلسندات يف السوق املاليل العامصدارات القطاع منها إ  تشكلحيث ب، %25إجاميل الدين الخارجي العمومي تصل إىل 
  .%91نسبته
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 األطراف متعددو املقرضون

 الدين حجم من %49أي ما يعادل  مليار درهم 168 األطراف متعددي للمقرضني املستحق الدين ، بلغ حجم2019مبتم سنة 
 دويلال البنك وهم أساسيني مقرضني ثالثة عىل الدينهذا  كزرت وي مليار درهم. 8,5مسجال ارتفاعا قدره  ،العمومي الخارجي

من حجم  %38مليار درهم أي  64يحتل املركز األول بني املقرضني متعددي األطراف بحجم دين بلغ  والتعمري الذي لإلنشاء
 والبنك ،)%27( مليار درهم 45بحجم دين بلغ  للتنمية اإلفريقي البنكب متبوعا ،الدين املستحق للمقرضني متعددي األطراف

  .)%18( مليار درهم 30عىل  يستحوذ الذي لالستثامر األورويب

 متعدد الدين من %15 يعادل ما أي ،درهم مليار 25,4اإلسالمية والعربية حوايل  للصناديق املستحقة بلغت الديونقد و 
حجم  من %7أو ( درهم مليار 12 بلغ دين بحجم األوىل املرتبة واالجتامعي االقتصادي مناءلإل  العريب ويحتل الصندوق .األطراف
 النقد وصندوق ،)%5( درهم مليار 9 بلغ دين بحجم للتنمية اإلسالمي البنك )، يليهستحق للمقرضني متعددي األطرافالدين امل

  ).%2( درهم مليار 4 بحوايل العريب

 الثنائيون املقرضون

 الدين يلجامإ  من %26 يعادل ما وأ  2019 درهم سنة مليار 87 ثنائينيال املقرضني تجاه العمومي الخارجي الدين حجم بلغ
 نسبةب األورويب االتحاد دولعىل مرتكزا  ثنائينيالخارجي العمومي املحصل عليه من الدائنني ال الدينويبقى  .العمومي الخارجي

  .)%13(واليابان  )%14( العربية الدول ،66%

 بحجم للمغرب ثنايئ ضمقر  أولتعترب فرنسا و  .الثنايئ الدين حجم من %78 حوايل عىل املجموعة هذه من دول أربعة تستحوذ
 واليابان) %18( درهم مليار 15,7 قدره دين بحجم أملانيا تليها ،)الثنايئ الدين من %38 يعادل ما ي(أ  درهم مليار 33,1 بلغ دين

  ).%8(مليار درهم  7,1بحجم دين قدره  ململكة العربية السعوديةثم ا ،)%13( درهم مليار 11,7 يبلغ دين بحجم

  الدين. من إجاميل %14أي  درهم مليار 12,2 ن تجاه الدول العربية، فقد بلغ ما مقدارهبالدي وفيام يتعلق

 الخواص واملقرضون الدولية املالية السوق

من مجموع الدين  %25 وأ  مليار درهم 84,9، حوايل 2019قرضني الخواص، يف متم سنة امل املحصل عليه منالدين حجم  بلغ
  .2018مقارنة مع سنة  ممليار دره 10,4تفاعا قدره ، مسجال بذلك ار الخارجي العمومي

بلغ ة الدولية مبيف السوق املالي سيادية سندات ، بإصدار2019 لسنة نونرب شهر يفقيام الخزينة، التطور أساسا إىل  ويرجع هذا
مليار  4التي بلغت و  ،الخطوط امللكية املغربيةالسحوبات التي متت تعبئتها من طرف إىل مليار درهم)، و  10,6(مليار أورو 

  . من أجل تعزيز أسطولها الجوي القتناء طائرات واملوجهة درهم

  :م، وهمن الدين الخارجي العمومي %83مليار درهم أو  211,5قرضني الخواص، يستحوذ سبعة مقرضني عىل املباستثناء و 

  املقرضون أبرز : 12 رقم جدول

 الحصة الدائنون

  %25 والتعمرينك الدويل لإلنشاء الب
 %18 البنك اإلفريقي للتنمية

 %13 فرنسا
 %12 البنك األورويب لالستثامر

 %6 أملانيا
 %5 اليابان

 %5 واالجتامعيالصندوق العريب لإلمناء االقتصادي 
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  بنية الدين حسب املقرتضني

  :العمومي الخارجي الدين إجاميل من %52,5 حوايل الخزينة، دين احتساب دون العمومي، الخارجي الدين مثل ،2019 سنة تممب

  نيضرت املق تمجموعا : 13جدول رقم 

 الحصة املقرتضني مجموعة

 47,5%  الخزينة
% العمومية واملقاوالت املؤسسات 5,15  

العمومي البنيك القطاع  % 5,0  
الرتابية الجامعات  % 4,0  
العمومية نفعةامل ذات املؤسسات  %0,1 

  يبلغ دين وذلك بحجم العامقطاع بال قرتضنيللم مجموعة أول متثل العمومية واملقاوالت الزالت املؤسساتو 
 واملاء الصالحوهم: املكتب الوطني للكهرباء ، من حجم هذا الدين %80 مقرتضني عىل حوايل 5يستحوذ و .درهم مليار 174,8

)، %11الطرق السيارة للمغرب (، )%14)، املكتب الوطني للسكك الحديدية (%20فوسفاط ()، املكتب الرشيف لل%25للرشب (
  ).%11والوكالة املغربية للطاقة املستدامة (

  .2018سنة  %45,3مقابل  %47,5إىل  2019حصته لتصل يف متم سنة  ارتفعتللخزينة، فقد  الخارجي وبخصوص الدين

  بنية الدين حسب العمالت

 األمرييك الدوالرب املقوم الدين ةحصوسجلت ، %62 وروباأل بلغت حصة الدين الخارجي العمومي املقوم ، 2019 متم سنة يف
  .%5 ما نسبته الكويتي الدينارب املقوم ، بينام بلغت حصة الدين%28 نسبة

 سعر تقلبات خاطرمل الخارجي الدين محفظة تعرض تقليص هاالتي من شأن، و الجديدةسلة بنية الالبنية قريبة من  وتبقى هذه
  عىل حجم الدين الخارجي العمومي. هاثار آ  والتقليل من الرصف

  

  البنية حسب العمالت:  16رسم بياين رقم 

 2019مبتم سنة  العمومي الخارجي الدين محفظة بنية الخارجي:بنية سلة العمالت للدرهم / القوس  الداخيل:القوس 

  

  الدين حسب نوع سعر الفائدة بنية

 تبقيةامل ةتوسطامل الزمنية وبلغت املدة، 2019 سنة %2,6 استقرارا مسجلة العمومي الخارجي للدين املتوسطة التكلفةرفت ع
  .سنوات 8هذا الدين  سدادل
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  عموميالالخارجي التكلفة املتوسطة للدين  : تطور 17 رقم بياين رسم

  

 ذي الدين حصة بلغت فيام ،%75 بنسبة ثابتال فائدةال سعر ذي الدين حصة هيمنة ،العمومي الخارجي الدين بنية منويتضح 
بالنظر إىل خدمة الدين  قليصمام يساهم يف ت ،باألوريبور ساساأ مقوم األخرية  الحصةمن هذه  %82. %25 تغريامل فائدةال سعر

  .حاليا األوريبورسجلها املستويات املنخفضة التي 

  سنة مع نهاية تحسنا مقارنة ،، حسب نوع ومجال سعر الفائدة2019نهاية سنة بكام عرفت بنية الدين الخارجي العمومي، 
حصة الدين  ، وانخفضتنقط مئوية 5مبقدار  ،%2,5يث ارتفعت حصة الدين ذي سعر الفائدة الثابت الذي يقل عن بح. 2018 

إضافة إىل ذلك، فقد عرفت حصة الدين ذي سعر الفائدة  نقط مئوية. 4ر مبقدا ،%3,5ابت الذي يفوق ذي سعر الفائدة الث
  .2018سنة  رنة معمقا %25 سجللت شبه استقراراملتغري 

  : بنية الدين الخارجي العمومي حسب نوع ومجال سعر الفائدة 18 رقم بياين رسم

 

  األصيل االستحقاق أجل حسب الدين بنية

معدل  عرف وقدمن الدين طويل األمد.  حرصيا الدين الخارجي العموميمحفظة تكون تالنظر إىل أجل االستحقاق األصيل، ب
  الذي بلغ، و استقرارا مقارنة مع املستوى املسجل السنة املاضية، 2019تم سنة مباملدة الزمنية لسداد القروض الخارجية القامئة، 

  .2018سنة سنة خالل  20,4سنة مقابل  20,6

 هيمنةو  ،)سنة من أقل( القصري األمد ذات القروض إىل الخزينة لجوء عدمب ،الدين حسب أجل االستحقاق األصيل وتتميز بنية
  من مجموع القروض).  %96( سنوات 10 من أكرب األصيل االستحقاق أجل ذات الخارجية القروض

ين الخارجي العمومي ملخاطر التمويل، فإنه يبقى محدودا بالنظر إىل أن املبالغ املستحقة تعرض محفظة الد مدى وفيام يخص
املستوى، بحلول أجل  اذهفرس يو .من حجم الدين الخارجي العمومي %9,6 نسبة، 2019تم سنة مبال تتجاوز،  ،ألقل من سنة

  مليار أورو. 1بلغ مبالدولية يف السوق املالية  2010صدار املربم سنة إل ل ،2020استحقاق، خالل سنة 
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والتي تتميز بكون أقساطها ال تتمركز عند نهاية  ،سداد معظم القروض الخارجية للقطاع العمومي ونظرا لطبيعةأخرى،  من جهة
  بلغتمدة القرض وإمنا تتوزع طيلة مدة السداد، فإن املدة الزمنية املتوسطة املتبقية لسداد الدين الخارجي العمومي 

   وات.سن 8

  للسداد املتبقية املتوسطة الزمنية املدة حسب الدين بنية:  20رسم بياين رقم   األصيل االستحقاق أجل حسب الدين بنية:  19رسم بياين رقم 

   

  الخارجيةالسحوبات عىل القروض 
 ،مليار درهم 39,5ما مجموعه  ،2019خالل سنة  العامالخارجي التي متت تعبئتها من طرف القطاع موارد االقرتاض  حجم بلغ

 .)مليار درهم 19,3( 2018مسجلة ارتفاعا مقارنة بسنة 

ة من أ تلك املعب حجم يار درهم، يف حني بلغمل 25,4السحوبات التي متت تعبئتها من طرف الخزينة ما قيمته  وقد بلغ حجم
  مليار درهم. 14,1 عن ما يقربات واملقاوالت العمومية طرف املؤسس

    املقرتضني حسب السحوبات

مليار درهم مقارنة  19,2من مجموع السحوبات، ارتفاعا قدره  %64 والتي متثلجلت السحوبات املعبأة من طرف الخزينة، س
  .2019مليار درهم متم  25,4لتسجل  2018مع سنة 

من مليار درهم)  10,7(أو  %76متت تعبئة فقد ، املؤسسات واملقاوالت العمومية من طرفاملعبأة  سحوباتال وفيام يخص
مليار درهم)، الخطوط  4,4مؤسسات وهي: املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للرشب ( 4من طرف مجموع السحوبات 

مليار  1,1( التجهيز الجامعيوصندوق درهم) مليار  1,3املكتب الوطني للسكك الحديدية ()، مليار درهم 4امللكية املغربية (
مليار درهم قد متت تعبئتها من طرف الجامعات  0,7 لأو ما يعاد من مجموع السحوبات  %2فإن  ،درهم). إضافة إىل ذلك

  .االستثامرية وجهت لتمويل مشاريعهم الرتابية

  - همادر ال رييمبال  - االقرتاض الخارجي العمومي  تطور السحوبات عىل:  21 رقم بياين رسم
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   املقرضني حسب السحوبات

 منو  .مليار درهم 20,2متعددي األطراف بقيمة  من املقرضني ،أساسا ،العام، متت تعبئة سحوبات القطاع 2019خالل سنة 
يف السوق املالية  سيادية لخزينة لسنداتإصدار اب املتعلقة تلكمن البنوك التجارية و  السحوبات ، ناهزتاملقرضني الخواص

 ويوضح الرسم .مليار درهم 4,7 حوايلالرسميني  املعبأة من املقرضني السحوباتمليار درهم ، بينام بلغت  14,6مبلغ الدولية 
    السحوبات حسب املقرضني الرئيسيني: إجاميل هذه البياين التايل توزيع

  توزيع السحوبات حسب املقرضني الرئيسيني:  22رسم بياين رقم 

   

  الفائدة سعر وحسب العملة حسب السحوبات
   العملة حسب لسحوباتا

ثم  )،%8(، يليها الدوالر %91ها ر بحصة قد عىل االقرتاض الخارجي للخزينة املسجلة لسحوباتلورو العملة الرئيسية األ يعد 
 .)%1( الدينار الكويتي

 )%7(، يليها الدوالر %84ورو بحصة بغلبة األ  ،االقرتاض الخارجي للمؤسسات واملقاوالت العموميةالسحوبات عىل  ذلكك متيزتو 
  .)%2( الني الياباينثم  )%7(الدينار الكويتي و 

  الفائدة سعر حسب السحوبات

  بلغت حيث ثابتالفائدة الحسب سعر الفائدة بهيمنة السحوبات ذات سعر  السحوبات ، متيزت2019مبتم سنة 
مثلت حصة حيث ب ،)%43مليار درهم ( 16,9تغري املفائدة السعر ، فيام ناهزت السحوبات ذات )%57مليار درهم (أو  22,6 

  .%6 ما يقارب رأشه 6 لـ عىل أساس الليبوريف حني بلغت تلك املعبأة  % 37ما يناهز  أشهر 6 لـ عىل أساس األوريبورالسحوبات 

يل السحوبات، وال من إجام %53تغري ما يناهز املفائدة البات عىل االقرتاض الخارجي للخزينة ذات سعر السحو بلغت حصة كام
والبنك اإلفريقي للتنمية، بينام بلغت حصة السحوبات ذات سعر  ،ة برسم قروض البنك الدويل لإلنشاء والتعمريأ سيام تلك املعب
منها  %76تعبئة كذا الجامعات الرتابية، فقد متت و  ،املقاوالت العموميةيخص سحوبات املؤسسات و وفيام . %47الفائدة الثابت 

 ثابت.الفائدة البسعر 

 ،الفائدة الثابت سعر الرتابية ذات وكذا الجامعات ،ملؤسسات واملقاوالت العموميةاتعكس الحصة الكبرية من سحوبات و 
ل هذه ثفريقي للتنمية، حيث ال متاال  والبنك ، لإلنشاء والتعمريويلستخدامها املحدود، مقارنة بالخزينة، للتمويالت من البنك الدال 

 يوفراملؤسسات للمقرتضني تجدر اإلشارة إىل أن عرض تلك و  .2019من مجموع السحوبات املعبأة سنة  %16 سوىالسحوبات 
  القرض). مدة خالل هو متغري مع إمكانية تثبيتأ إمكانية اختيار نوع سعر الفائدة (ثابت 

الجامعات الرتابية، فإنها تستفيد وكذا  ،ىل ذلك، وبالنظر إىل األبعاد القطاعية ملشاريع املؤسسات واملقاوالت العموميةوعالوة ع
 متكن ،مع رشوط متويل مالمئة ،أدوات ذات سعر ثابت عىلتستند أساسا من قروض املقرضني الرسميني اآلخرين  لدنمن كذلك 

    املالية املستقبلية املتعلقة بالدين. هاتحمالتجة مستقرة لبرممن  للمؤسسات واملقاوالت العمومية
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  القطاعات حسب السحوبات

   :حرصيا العمومي للقطاع الخارجية القروض وجهت

  ؛العامة امليزانية يف املدرجة لمشاريعل -

  ؛ واإلصالحات دعمل -

  .وللجامعات الرتابية العمومية واملقاوالت للمؤسسات االستثامرية الجهودلدعم  -

 التوزيع القطاعي للسحوبات:  23سم بياين رقم ر 

  

يف حني  مليار درهم 14ما يناهز الخزينة املوجهة لدعم اإلصالحات  طرف من ةأ املعبالسحوبات  تمثل، 2019تم سنة يف مو 
  مليار درهم. 0,9حوايل  امليزانية شاريعنجاز مإل بلغت السحوبات املوجهة 

توجيهها أساسا لقطاع ، فقد تم الجامعات الرتابيةوكذا  ،ة من طرف املؤسسات واملقاوالت العموميةأ السحوبات املعبيخص يام وف
قطاع الطاقات املتجددة )، و %3قطاع النقل السكيك (و ، )%10النقل الجوي (و )، من إجاميل السحوبات %11املاء والكهرباء (

)1%.(  

البنك و ، عية للمقرضني، يعترب املقرضون متعددو األطراف، وال سيام البنك الدويل لإلنشاء والتعمريوفيام يتعلق باملساهمة القطا
  اإلصالحات. ، الجهات املقرضة الرئيسية لدعماألورويب لالستثامروالبنك االفريقي للتنمية 

عىل وجه الخصوص البنك األورويب ، و أهم املمولنيمن  املقرضون الرسميون ، يبقىنيالعمومي بالنسبة إىل باقي املقرتضنيو 
العريب لإلمناء االقتصادي واالجتامعي كدائنني والصندوق  فريقي للتنميةالبنك الدويل لإلنشاء والتعمري، البنك اال و  لالستثامر

  .كدائنني ثنائينيوأملانيا فرنسا  ،من جهة أخرىو متعددي األطراف، 

 الدين الخارجي العمومي ةدمخ 
، مسجلة ارتفاعا 2018مليار درهم سنة  28,6مقابل  2019سنة  مبتممليار درهم  29,2 ارجي العموميبلغت خدمة الدين الخ

  التأثري املزدوج الرتفاع خدمة الدين املسدد للمقرضني الرسميني االرتفاع إىل  ويعزى هذامليون درهم.  646قدره 
   من جهة أخرى. ،درهم ونملي 319 ـلخواص بالدين املسدد للمقرضني ا وارتفاع خدمة ،درهم من جهة ونملي 326 ـب

، مئوية نقطة 0,4وقد عرفت خدمة الدين الخارجي العمومي بالنسبة املئوية للمداخيل الجارية مليزان األداءات انخفاضا قدره 
    .2018 سنةعند نهاية  %5,8مقابل  2019 سنةمبتم  % 5,4حيث سجل هذا املؤرش مستوى يناهز 



36

2021 مرشوع قانون املالية لسنة 
 

   

  

 تطور تحمالت الدين الخارجي العمومي:  24رسم بياين رقم  

  

    أصل الدين
 .2018 مليار درهم سنة 20مقابل  ،2019متم سنة  مليار درهم 20,7 مبلغا يناهز دفعات أصل الدين الخارجي العموميجلت س

سواء  بعض القروض سدادبداية لر أساسا التطو  هذا ويرجع .%4مليون درهم أو  710 ـارتفاعا يقدر ب هذه الدفعات عرفت وقد
     .واملقاوالت العمومية للخزينة أو لبعض املؤسسات

 :كالتايلتطورا  2019و 2018 سنتي ما بنيل الدين الخارجي العمومي دفعات أص عرفت مبالغ، الدائننيومجموعة  حسب املدينني

  - الدراهم مباليني -الدين الخارجي العمومي حسب املدينني  : سداد أصل 14جدول رقم 

  2018 2019 بالقيمة التغري

 الدين الخارجي للخزينة 085 8 226 8 141

 الدين الخارجي للمؤسسات واملقاوالت العمومية (مبا يف ذلك الجامعات الرتابية) 894 11 463 12 569

 املجموع 979 19 689 20 710

  -  الدراهم مباليني - دائننيسداد أصل الدين الخارجي العمومي حسب ال:  15 رقم جدول

  2018 2019 التغري بالقيمة

 املقرضون الثنائيون 550 9 618 9 68

 املقرضون متعددو األطراف 673 9 087 10 414

 البنوك التجارية 756 984 228

 املجموع 979 19 689 20 710

  ئد والعموالت وافال

، مسجلة 2018سنة  مليار درهم 8,6مقابل  مليار درهم 8,5بلغت تحمالت الفوائد للدين الخارجي العمومي ، 2019تم سنة مب
. ويرجع هذا التطور أساسا إىل انخفاض حجم الدين الخارجي العمومي برسم سنة )%1(أو مليون درهم  64بذلك انخفاضا قدره 

 .من جهة أخرى ،وروباأل  املقوم لدينا عىل ،خصوصا املطبقة،سعار الفوائد املتغرية أل  املنخفضة وياتوإىل املستمن جهة،  2018
 ،2019و 2018 سنتي ما بني، فإن تطور تحمالت الفوائد والعموالت عىل الدين الخارجي العمومي الدائننيوفيام يتعلق مبجموعة 

  كام ييل: جاء
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  -  الدراهم مباليني - دائننيلدين الخارجي العمومي حسب التحمالت الفوائد و العموالت ل: 16جدول رقم 

  2018 2019 بالقيمةالتغري 

 ونثنائيالن و املقرض 119 2 859 1 -260

 األطراف ومتعددون املقرض 134 3 240 3 106

 البنوك التجارية 354 3 445 3 91

 املجموع 607 8 544 8 63-

  القادمة سنوات عرشال خالل العمومي الخارجي الدين خدمة توقعات

سداد  خالل السنوات العرش القادمة تظهر توقعات خدمة الدين الخارجي العمومي، 2019 نهاية سنةبأساس الدين القائم ىل ع
  التي سوف تتم:و  ةالدولي ةيف السوق املالي للفوسفاط واملكتب الرشيفمن طرف الخزينة مربمة  تصداراإ لخمسة أصل الدين 

 ؛ وللخزينة بالنسبة 2024و 2022و ،2020خالل سنوات  -

  للمكتب الرشيف للفوسفاط. بالنسبة 2025و 2024سنتي  -

وذلك نظرا ، ةبقى محدودتإعادة التمويل طر اخمو  ،دیسلسا بنحو جمنحى تحمالت أصل الدين  يبقى ،صداراتهذه اإل باستثناء 
 طويلةوذلك عىل فرتات  ،مع املقرضني الثنائيني واملقرضني متعددي األطراف أساسا عليھا والتي تم التعاقد ،لطبيعة ھذه الديون

 أقساط. وعىل شكل تسديدها تدريجيا مع االستفادة مبدد إمهال قبل بداية األمد

ني انخفاضا الرسمياملقرضني تجاه  توقعات خدمة الدين الخارجي العمومي، من املتوقع أن تعرف العرش القادمةخالل السنوات 
مليار  25,4، حوايل 2024- 2020 خالل الفرتة، تسجل. وهكذا، فإن خدمة هذا الدين س%7يف املتوسط وبوترية سنوية قدرها 

  .املتوسطيف  مليار درهم 16,9حوايل ، 2029-2025خالل الفرتة قبل أن تبلغ،  يف املتوسط درهم

  خالل العرش السنوات القادمة العمومي الخارجي الدين خدمة توقعات:  25 رقم بياين رسم
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 لدين الداخيل املضمونا
ومصدرة من لدن بعض املؤسسات  مضمونة من طرف الدولة بنكيةاملضمون من سندات أو قروض  الداخيل يتكون الدين

وهو ما ميثل  ،2019 مليار درهم يف متم سنة 5,23بلغ حجم الدين الداخيل املضمون من طرف الدولة وقد .4املاليةالعمومية و 
  .الخام الداخيلمن الناتج  3,1%

 إىلاالرتفاع بشكل أسايس  ويعزى هذا. %24مليار درهم أو  6,7املضمون بنحو  الداخيلارتفع الدين  قد، ف2018 سنة ومقارنة مع
فيام تم التخفيف من حجمه عرب سداد مبلغ  م،درهمليار  7,5مضمونة من طرف الدولة مبا يقارب  إصدار ثالثة قروض جديدة

  .الدينمليون درهم برسم أصل  789

 البنية حسب املستفيدين  
  أبرز املؤسسات التي تستفيد من ضامن الدولة فيام يخص االقرتاض الداخيل بحصة الرشكة الوطنية للطرق السيارةتبقى 

رشكة )، و %4( 2 طنجة املتوسط، ب)%30(لسكك الحديدية  من حجم الدين الداخيل املضمون، متبوعة باملكتب الوطني %58 
  .)%1( العقاري والسياحيوالقرض ) %3( املستدامة للطاقة املغربية الوكالة، )%4( السلطة املينائية طنجة املتوسط

  2019إصدارات سنة  
 ييل:تتمثل فيام  جديدة ثالثة إصدارات 2019عرفت سنة 

الوطني للسكك  ملكتبالصالح  2019 لسنة مارس شهر يف درهم ارملي 5,2 مببلغ إبرام قرض بنيك مضمون من طرف الدولة -
  %5,3 و سعر فائدة سنوات10ذي أمد  الحديدية

 اتذ درهم ونملي 8,150منها  درهم ارملي 3مببلغ ، سندات مضمونة من طرف الدولة 2019 لسنة أكتوبر شهر إصدار، يف و -
سنة مع  30ذي أمد  درهم ارملي 2,8 ما يقرب عنو  %3, 64وسعر فائدة سنوات 10 ىلإتصل  فرتة إمهالمع  سنة 20أمد 

 .%4,05ة وسعر فائدة متوسط سن 15ىل إتصل  فرتة إمهال

 درهم ارملي 2 الدولة مببلغلسندات مضمونة من طرف  2019 لسنة أبريل شهر يفلرشكة الوطنية للطرق السيارة اإصدار  -
  .%4, 33سنة وسعر فائدة 30أمد  اتذ

 دين الداخيل املضمونخدمة ال  
  منها املاضيةمقارنة مع السنة  ااستقرار ، مسجلة 2019سنة  درهم ليارم 2,2الداخيل املضمون  بلغت تحمالت خدمة الدينو 

 درهم مليار 1,4و 2018 سنة مع مقارنةدرهم  مليون 111قدره  بانخفاضأي  الدين، أصل تحمالت برسم درهم مليون 789
  .2018 سنة مع مقارنة درهم مليون 77ـ بارتفاع يقدر ب ، أيالفوائد تحمالت برسم

 املؤرشات الرئيسية للدين الداخيل املضمون  
  تطورت املؤرشات الرئيسية للدين الداخيل املضمون من طرف الدولة عىل الشكل التايل:

أشهر مقارنة مع  7ر ب يقد اارتفاع ، مسجلة بذلكأشهر 8و سنة 11 املتبقية لسداد الدينالزمنية املتوسطة املدة ت بلغ -
من  %65يعادل  وهو ما سنة، 30مليار درهم ذي أمد  5ىل إصدار مبلغ إاالرتفاع أساسا  ويعزى هذا .2018 سنةنهاية 

 .املبلغ اإلجاميل املصدر
  مقابل 2019يف متم سنة  % 84,طفيفا حيث بلغت  اارتفاع املضمون الداخيل سجلت التكلفة املتوسطة للدين -

 . 2018سنة  7,4% 
، لدين الداخيل املضمون من طرف الدولة، بلغ حجم الدين الداخيل العمومي، املتكون من الدين الداخيل للخزينة واوهكذا

ويشكل  .%3,0مسجال بذلك ارتفاعا قدره  ،2018سنة نهاية بمليار درهم  1,603مقابل  2019متم سنة مليار درهم  9,620
    الحجم اإلجاميل للدين الداخيل العمومي.من  %5,7 حوايل الدين الداخيل املضمون

                                                            
  املستدامة. للطاقة لة املغربيةوالوكا رشكة السلطة املينائية طنجة املتوسط، و 2 طنجة املتوسط، و الرشكة الوطنية للطرق السيارةالقرض العقاري والسياحي، واملكتب الوطني للسكك الحديدية، و 4 
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  وميةلإلدارات العم املوطدةالديون  حول خاص ملف
 وكذا عىل نرش البيانات اإلحصائية وصدق وشفافية بدقة بشكل مستمرو (الوزارة) اإلدارة وإصالح واملالية االقتصاد وزارة تواظب
 البيانات إىل فالولوج .املالية العامة وضعية سيام وال بشكل سليم، البالدن الكيل االقتصاد وضع لتقييم الالزمة املعلومات جميع

 للرشكاء أو السيايس، القرار لصانعي سواء العمومي، للقطاع موثوقة بيانات حول والتواصل القرار صنع عملية يسهل اإلحصائية
  .والرأي العام املجتمع مكوناتختلف ملوالدوليني إضافة  الوطنيني

 العمومي بالدين املتعلقة فاملعلومات. وموثوقة شاملة بطريقة العمومي الدينإحصائيات  سهر الوزارة عىل نرشت اإلطار، هذا يف
  ).... الوزارة، موقع ،اتنرش  رير،اتق( التواصل وسائل عرب مختلف) وسنوية ،سنوية ربعيف حينها، ( بانتظام نرشها ويتم متوفرة

 القانون من 48 الفصل يف عليه منصوص هو كام املالية، قانون ملرشوع املصاحب وميالعم بالدين الخاص التقرير هذا فإن وعليه،
 بدين الخزينة املتعلقةحصائيات اإل  يشمل الربملانية، والرقابة العامة شفافية املالية يعزز والذي ،130- 13 املالية لقانون التنظيمي
 أي عموميني،ال مقرتضنيلل املضمون وغري املضمون الخارجي دينالو  الداخيل املضمون الدين والخارجي وكذا الداخيل مبكّونيها

 ضامن من املستفيدين املقرتضني من وغريهم العمومية املالية واملؤسسات والجامعات الرتابية واملقاوالت العمومية املؤسسات
  .الدولة

 تقرير املؤسسات يف فيتم نرشه ة،العمومي واملقاوالت للمؤسسات والخارجي الداخيل املتعلق بالتمويل وفيام يخص الدين
والخوصصة. كام يتم كذلك  العامة املنشآت مديرية تعده الذيو املالية السنوي  قانون ملرشوع املصاحب العمومية واملقاوالت

  .للمملكة العامة الخزينة عن الصادرة اإلحصائية النرشات يف الخزينة لدى الودائع تتبع

 العام القطاع وضعية دين تجميعها، مبجرد تعكس، ال أنها إال العمومي، بالدين املتعلقة املعلومات جميع توفر من الرغم عىل
 من بالعديد تتسم املامرسة فهذه. الديون لحسابات دةطمو  قراءة وال متكن، دون معالجة، من تقييم أو إجراء لمغربل

 املتبادلة بني مختلف مكونات هذا القطاع حيث ال ليةاملا املعامالت بازدواجية الخصوص وجه عىل املرتبطة الجوهرية، االختالالت
 دليل ويف 2014 الحكومة لعام ماليةإحصائيات  دليل يف به املوىص النحو عىلحصائيات اإل  لنرش الدولية تتطابق مع املعايري

 النظرية الدين بالدول مقارنة إحصائيات عند كام أن هذه املامرسة تلحق حيفا ببالدنا .2011 لسنة العام القطاع دينإحصائيات 
 .للدين شمولية وأقل مختلفة مفاهيم والتي تستخدم

  أساسيات توطيد إحصائيات الدين : 1ر رقم إطا

  ؟ما املقصود بتوطيد البيانات

 الخاصة حصائياتاإل  لعرض أسلوب هو البيانات أن توطيد إىل لصندوق النقد الدويل الحكومة ماليةإحصائيات  دليليشري 
 أو ما، الحصول عىل حجم الدين املوطد لوحدة ويتم. واحدة وحدة تشكل كانت الكيانات كام لو الوحدات أو من مبجموعة
واألرصدة  التدفقات كافة طرحثم  عليه، متفق تحلييل إطار وفق واألرصدة القامئة كافة التدفقات بتجميع وحدات، مجموعة

   .طيدموضوع التو  الكيانات أو الوحدات بني القامئة املتبادلة

 الذي املوطد، الدين ومفهوم دين، شكل يف واألصول الخصوم بني الفرق يساوي الذي الدين، صايف مفهوم بني التمييز ويجب
  .الوحدات هذه القامئة بني واألرصدة املتبادلة التدفقات ناقص للوحدات، املستحقة والديون التدفقات مجموع يساوي

 ؟العامكومة ودين القطاع توطيد إحصائيات مالية الح دواعيما هي 

 املؤسسية. ويف الوحدات من ملجموعة الحقيقية للمديونية شاملة نظرة عىل الحصول هو الدين توطيد من الرئييس الهدف
 من يجعل مام للبيانات مسبقة معالجة التوطيد إجراء يتطلب حيث مهمة تحليلية قيمة ذات املوطدة اإلحصائيات تعد الواقع،
الفروق االحصائية و من التخلص  أخرى، ناحية من ام ميكن،ك التسجيل ومبادئ قواعد ام بخصوصخلق انسج املمكن

   املحاسباتية الناجمة عن تعدد األنظمة اإلدارية بني الدول.
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  عملية توطيد البيانات؟ نما هي اآلثار املرتتبة ع

الوحدات  باقي القامئة للوحدات املوطدة تجاه إجراء التوطيد عىل النحو املحدد أعاله قياس التدفقات أو األرصدةيتيح 
من حيث األرصدة القامئة والتدفق بني الوحدات الخاضعة للتوطيد إىل  التداخليؤدي إلغاء كام ية األخرى لالقتصاد. اتاملؤسس

  تجنب الحساب املزدوج للمعامالت أو األرصدة القامئة داخل الوحدات املوطدة.

، وال سيام صايف الدين وحاجيات األرصدة املحاسبتيةرة إىل أن التوطيد ليس له أي تأثري عىل باإلضافة إىل ذلك، تجدر اإلشا
  التمويل.

 

بدعم تقني من و  ة، فقد بدأت الوزارة العمل،اماملالية الع إحصائياتوإدراكًا منها ملساهمة املعايري الدولية فيام يتعلق بتوطيد 

من خالل اعتامد مفاهيم وتعريفات ومنهجية دليل  امةأال وهو توطيد املالية الع مصالح صندوق النقد الدويل، يف مرشوع مهم،

مالية الحكومة  إحصائياتيف حني أن العمل عىل توطيد و الدين.  إحصائيات، مبا يف ذلك 2014مالية الحكومة لعام  إحصائيات

الدين (األرصدة  إحصائيات واملتعلق بتوطيداملنجز  النتائج األوىل للعمل فقد تم استخراج ،(التدفقات املالية) ال يزال مستمراً 

تلك  أكدتو  ،نهجية املعتمدةباملمصالح صندوق النقد الدويل إحاطة القامئة للدين) والتي يتناولها هذا امللف الخاص. وقد تم 

 .املعتمدةاملعايري الدولية ومتاشيها مع اتساقها  املصالح

سيمكن، من جهة من تحسني جودة املعلومات املتاحة والرد عىل مختلف األسئلة  ضمن نهج تدريجياملنجز  هذا العمليندرج 

وبشكل  ببالدنا،تقريب مبادئ إعداد إحصائيات الدين من أيضا  سيمكن ،من جهة أخرى، و دطوالطلبات املتعلقة بالدين املو 

والتي تم تلخيصها يف ، إىل أن املعايري املذكورة أعالهتوطيد. وتجدر اإلشارة أيًضا املتعلقة بال الدولية التوجيهية عايريامل تدريجي، مع

 مع النقد الدويل التي يحث من خاللها هذا األخري الدول عىل مالمئة بياناتها صندوقتوصيات  أهم ، متثل 2ورقم  1اإلطارين رقم 

 .كل بلد عىل حدة اتـات وإكراهـخصوصي مع مراعاةاملفاهيم والتعاريف املعتمدة 

 آلية يف املتطلبات هذه وتتمثل. العمومي الدين إحصائيات لتوطيد نظام إىل لالنتقال األساسية باملتطلبات امالإج املغرب يفي

 تقرر، أنه إال. املعلومات لجمع واضح، بشكل ومعرفة محددة مسالك، عىل التوفر إىل إضافة ومتسقة وشاملة متينة إحصائية

 ونرش إلعداد الدولية املعايري نحو التقارب بعملية يتعلق فيام متدرجة منهجية اعتامد الدويل، النقد صندوق مصالح مع بتشاور

 قبل من املعتمدة باملامرسات أساسا تتعلق املوضوعية الضوابط من جملة االعتبار بعني التدرج هذا يأخذ و. الدين إحصائيات

 الدول إلحصائيات املتقاطعة القراءة عن املرتتب زالتحي واجتناب عادلة مقارنة ضامن أجل من النظرية البلدان سيام وال الدول،

 األساسية العنارص أهم من تعترب اإلحصائيات فهذه ذلك، عىل عالوة. املتبعة املعايري بسبب باملغرب حيفا يلحق قد والتي

 املستثمرين قبل من وكذلك التصنيف وكاالت قبل من البلدان ائتامن جودة لتقييم تستخدم التي املاكرواقتصادية تللمعطيا

 .األجانب

الديون التي قام بها خرباء صندوق  إحصائياتمقارنة للمامرسات الدولية فيام يخص نرش دراسة  وعىل أساسويف هذا الصدد، 

دة عن ديون طال تنرش بيانات مو  ،الدراسةهذه الوزارة، لوحظ أن أغلبية البلدان التي شملتها  من النقد الدويل بناًء عىل طلب

 ).2(انظر اإلطار  املوسعللديون بدالً من التعريف  الضيقوتستخدم التعريف  عامالالقطاع 

وبالقيمة االسمية لألدوات غري  لسعر السوقوفقا أدوات الدين القابلة للتداول يويص دليل صندوق النقد الدويل بتقييم  فمثال

تستخدم التقييم بالسعر الظاهري  النظريةن غالبية البلدان املذكورة أعاله، أ  الدراسةنفس من خالل اتضح إال أنه القابلة للتداول. 

    .سوقالسمي بدالً من سعر أو السعر اإل 
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  املنهجية املعتمدة لتوطيد بيانات الدين 
إعتامده ما تم وفق املعايري الدولية ومالءمتها مع السياق املغريب  تتمثل املنهجية املتبعة بخصوص موافقة نرش بيانات الدين مع

  ييل: فيام مع صندوق النقد الدويل هتمناقشو 

 يةاتنطاق التغطية املؤسس
مالية  إحصائياتية ليشمل جميع الهياكل املكونة لقطاع اإلدارات العمومية وفًقا إلطار دليل اتم توسيع نطاق التغطية املؤسست

 .2014لعام الحكومة 

، يف إطار الدعم الفني لخرباء صندوق النقد الدويل وبالتشاور دعداهنا إىل أنه مل يكن هذا التوسع ممكنا إال بعد إ  وتجدر اإلشارة

تصنيف  وعىل وجه الخصوص العامالقطاع  نطاق يحدد ايتجدول مؤسسلمع جميع األطراف املتدخلة داخل هذه الوزارة، 

 .إىل قطاع اإلدارات العمومية من عدمهحسب انتامئها الكيانات التي يتألف منها 

  :يغطي القطاعات الفرعية التالية اإلدارات العمومية ، فإن نطاق قطاعهكذاو 

  (الخزينة)؛ امليزانية العامةالحكومة املركزية املدرجة يف  -

  ؛تجاريال: املؤسسات العمومية ذات الطابع غري العامة امليزانيةالحكومة املركزية الغري مدرجة يف  -

  و الرتابية؛الجامعات  -

  منظامت التقاعد واالحتياط االجتامعي.  -

األخرى، وال سيام الدين  العامديون كيانات القطاع  إحصائيات، سيتم نرش تعتمده وزارةال فتئت الذي مالشفافية ا أملبد ترسيخاو 

 ورد يف توصياتالداخيل والخارجي، املضمون أو غري املضمون، للمؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري بشكل منفصل كام 

  صندوق النقد الدويل.

  الدين: واتبأدفيام يتعلق 
  لصندوق النقد الدويل، تتكون أدوات الدين مام ييل: الضيقفقا لتعريف الدين باملعنى و 

 يف السوق املحلية؛ املصدرةنة يأذون وسندات الخز -

  اإلصدارات السندية يف السوق املالية الدولية؛ -

  الخزينة؛ مسالكالودائع يف  -

الدائنة الجهات  وأ املتعاقد عليها مع مؤسسات االئتامن و  ،ولةستفيدة من ضامن الداملاملستفيدة و غري  ، القروض -
  ؛ )األطراف وومتعدد نو ثنائيالالدائنون (الخارجية 

  ويف السوق الدولية، سواء كانت مستفيدة من ضامن الدولة أم ال. ةيف السوق الداخلي املصدرة يةصدارات السنداإل  -

  من حيث التقييم
لظاهرية. ويرجع هذا االختيار إىل أن الدولة، أو أي مقرتض آخر ينتمي إىل قطاع اإلدارات تم تقييم جميع األدوات بالقيمة اي

  .يةالسوقة قيمال) عىل أساس قيمتها الظاهرية وليس عىل أساس ومبالغ السدادديونه (الفائدة  العمومية يسدد خدمة

  التوطيدبخصوص 
جميع لمومية يف تاريخ معني، يتم تجميع أحجام االرصدة القامئة لدين املوطد لقطاع اإلدارات العلحساب حجم الرصيد القائم ل

املحيط املؤسيس وتقييمها  نطاقأدوات الدين املتعاقد عليها من قبل الكيانات التي يتألف منها القطاع كام تم تحديدها يف 

ه، أي الودائع أو القروض املربمة أو داخل القطاع من املبلغ الذي تم الحصول علي الديون البينيةبقيمتها الظاهرية. ثم يتم طرح 
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القطاع.  لنفسقطاع اإلدارات العمومية والتي بحوزة كيانات أخرى تنتمي تنتمي لكيانات  املصدرة من قبلاألوراق املالية 

  :ـويتعلق األمر ب

ة ذات الطابع الخزينة ألي كيان ميثل جزًءا من قطاع اإلدارات العمومية وخاصة املؤسسات العمومي مسالكالودائع يف  -
 تجاري؛ والغري 

نة التي بحوزة منظامت التقاعد واالحتياط االجتامعي وبعض املؤسسات التي تشكل جزًءا من اإلدارة يسندات الخز -
  .املركزية الغري مدرجة يف امليزانية

  نتائج التوطيد
كام  2019و 2017للمدة املمتدة بني  م احتساب حجم الرصيد القائم للدين املوطد لقطاع اإلدارات العمومية عىل أساس سنويت

قطاع اإلدارات العمومية تجاه باقي الدائنني، الوطنيني عىل  . وبذلك، بلغ حجم الدين املوطد القائمأدناههو موضح بالجدول 

مبتم  %56,0اإلجاميل مقابل  الداخيل الخاملناتج بالنسبة ل %56,4مليار درهم، أي  649,6 مايناهز ،2019مبتم سنة والخارجيني، 

 مبتم سنة %64,9. وتجدر اإلشارة إىل أن حجم الدين املوطد لقطاع اإلدارات العمومية أقل من حجم دين الخزينة (2018 سنة

صندوق الحسن و منظامت التقاعد واالحتياط االجتامعي  التي بحوزة). ويرجع هذا الفرق لحجم محفظة سندات الخزينة 2019

داخل نفس  نا يف آن واحدو ودي أصواللكونها وفًقا ملفهوم التوطيد،  طرحهاالتي يتم و  ،جتامعيةالثاين للتنمية االقتصادية واال 

  ية، أي قطاع اإلدارات العمومية.اتالوحدة املؤسس

 (مباليني الدراهم) 2017 2018 2019

دين الخزينة 332 692 620 722 187 747
 بالنسبة للناتج الداخيل الخام %65,1  %65,2  %64,9

داخيل 135 539 637 574 687 585
خارجي 197 153 983 147 500 161
 إجاميل ودائع الخزينة 600 64 800 72 500 80
تجاريالطابع غريالدين املؤسسات العمومية ذات  782 17 614 18 263 21

 طرحها يجب بني مكونات القطاعأرصدة بينية 

 تجاري لدى الخزينةالطابع غري المية ذات ؤسسات العمو املودائع  300 32- 795 24- 050 31-

-191 660 -189 108 -185 063 
 طابع غريالسندات الخزينة التي بحوزة املؤسسات العمومية ذات 

 واالحتياط االجتامعي جاري ومنظامت التقاعدالت

الطابع غري التجارياملؤسسات العمومية ذات 747 18- 076 19- 885 17-
   منظامت التقاعد واالحتياط االجتامعي 316 166- 032 170- 775 173-
 دين الجامعات الرتابية 537 17 137 20 408 23
الدين املوطد لإلدارات العمومية 888 574 268 620 648 649
 بالنسبة للناتج الداخيل الخام %54,1  %56,0  %56,4 
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  عداد إحصائيات الدينإل : املعايري الدولية2رقمإطار

(الدليل).  امالقطاع العدين  إحصائياتيف توصيات دليل  امدين القطاع الع إحصائياتعداد تعتمد إل لور املعايري الدولية التي تتب
املالية واملنضوية تحت املسؤولية املشرتكة لتسع  إحصائياتر هذا الدليل فريق عمل مشرتك بني املؤسسات املعنية بوَّ طفقد 

وق النقد الدويل والبنك الدويل وبنك التسويات الدولية ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية منظامت دولية مبا يف ذلك صند
دين القطاع  إحصائياتفاهيم وأسس وتعاريف وتصنيفات توجيهات تتعلق مبواملكتب اإلحصايئ لالتحاد األورويب، حيث يقدم 

  .ةدوات التحليلكام توفر أيضا األ  ،حصائياتاإل ، ومصادر وتقنيات تجميع هذه العام

إحصائيات  ألجل تحديد وأدوات الدين وسبل تقييمها ، موضوع الدراسة،فوفًقا لهذا الدليل، من الرضوري تحديد نطاق القطاع
  .الدين

  يةاتنطاق التغطية املؤسس

  :وخاصة عموميةيقسم الدليل اقتصاد الدولة إىل خمسة قطاعات 
  قطاع الحكومة العمومية؛ -
  الية؛قطاع الرشكات غري امل -
  قطاع الرشكات املالية؛ -
  قطاع األرس املعيشية؛ -
 قطاع املؤسسات غري الهادفة للربح التي تخدم قطاع األرس املعيشية. -

قطاع اإلدارات 
  العمومية

قطاع الرشكات
 العمومية غري املالية

قطاع الرشكات
  العمومية املالية

قطاع األرس
  املعيشية

قطاع املؤسسات 
  غري الهادفة للربح

      العامالقطاع   العامطاع الق  

 
  القطاع الخاص  القطاع الخاص

    

 

   :يتكون من العاممن هذا التقسيم، يرتتب عىل ذلك أن القطاع 

  قطاع اإلدارات العمومية؛ -
  املالية؛قطاع الرشكات العمومية غري  -
  قطاع الرشكات العمومية املالية. -

  بني ثالثة مستويات:يجب التمييز  العام،وبالتايل، من أجل تحديد القطاع 

يتكون من القطاع الفرعي لإلدارة العمومية املركزية، وهو كيان إداري مركزي واحد يجمع األنشطة  :املستوى األول -
 األساسية للسلطات التنفيذية والترشيعية والقضائية عىل املستوى الوطني؛

 الرتابيةاإلدارات  ،دارة العمومية املركزيةقطاع اإلدارات العمومية الذي يشمل باإلضافة إىل اإل  :املستوى الثاين -
  وإدارات الضامن االجتامعي؛ و

والذي يشمل باإلضافة إىل اإلدارات العمومية، املؤسسات العمومية غري املالية  العامالقطاع  :املستوى الثالث -
 واملؤسسات املالية العمومية.

 القطاع الخاص  القطاع الخاص العامالقطاع 
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أداء مبالغ  أو/و الدين أصلبأقساط  وفاءلل مستقبلية دفوعاتمبدين يعرّف الدليل أداة الدين عىل أنها مطالبة مالية تلزم امل

  وفًقا لهذا التعريف، فإن أدوات الدين هي كالتايل:ومن هنا و  للدائن.الفوائد 

  حقوق السحب الخاصة؛  -

  العملة والودائع؛ -

  سندات الدين؛ -

  القروض؛ -

  نظم التأمني ومعاشات التقاعد والضامنات املوحدة؛ و -

 ستحقة الدفع.حسابات أخرى م -

الذي يشمل  الشامل) باملعنى 1ويحدد الدليل أيًضا أنه نظرًا لألحكام القانونية واملؤسسية والعملية، ميكن تعريف الدين إما (

أدوات الدين املتعلقة بتعبئة التمويالت وهي العملة والودائع  يفاملحصور و  الضيق) باملعنى 2جميع األدوات املذكورة أعاله أو (

  الدين والقروض.وسندات 

يويص الدليل بأن يكون تقييم أدوات الدين غري القابلة للتداول، أي القروض والنقدية والودائع وحسابات الدفع األخرى، كام 

  .بالقيمة االسمية (القيمة الظاهرية والتي تنضاف إليها الفائدة املستحقة التي مل تصبح واجبة السداد بعد)

. وعندما ال تكون أسعار يةالسوق الديون القابلة للتداول بالقيمة محفظةل، يويص الدليل بتقييم بالنسبة للدين القابل للتداو 

  .املحينةتقييمها بالقيمة ب يويصالسوق متوفرة، 

  

  

   

 العامالقطاع 

غري املالية العمومية الرشكات 

 الرشكات املالية العمومية 

اإلدارات العمومية

اإلدارات الرتابية

إدارات التقاعد والضامن

االجتامعي

كزيةر اإلدارة امل

 العمومية
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 التدبري النشيط للدين

 لدين الداخيلا 
 إعادة مخاطر من التقليص إىل خارجيةال واملالية الخزينة مديرية طرف من املعتمدة الداخيل للدين النشيط التدبري سياسة تهدف

  . خالل بعض األشهر والسنوات التسديدات ذروة خفض خالل من وذلك الداخيل الدين سداد جدول متليس طريق عن التمويل

 تتمثل والتي شهرا 18ذات اآلجال املتبقية األقل من  الخزينة سندات تبادل أو/و رشاء إعادة عمليات يف النشيط التدبري ويتجسد
  .جديدة واستبدالها بسندات قدمية سندات اسرتجاع يف

 باألساس تهدف بل العمليات، هذه من فورية مالية مكاسب تتوخى ال الخارجية واملالية الخزينة مديرية أن إىل اإلشارة وتجدر
  .الخزينة متويل تكلفة عىل يجاباإ  ينعكس مام قد التمويل إعادة خطر من التقليص إىل

  2019حصيلة 

   يقدر إجاميل مببلغ ،واحدة رشاء إعادةوعملية  الخزينة سندات تبادل عمليات 10 ،2019سنة  الخزينة مديرية نجزتأ 
  :كالتايل االستحقاق سنة حسب 2019 سنة رشاؤه املعاد املبلغويتوزع  .درهم مليار 44,1 ـب

 و ؛2019سنة  مستحقات رشاء بإعادة تتعلق درهم مليار 20,9 -

 .2020 سنة مبستحقات لقتتع درهم مليار 23,2 -

  مببلغ 2019 ديسمرب 26 يفنجازها إ  تم التي الوحيدة الرشاء إعادة عملية األهداف املتوخاة من أن إىل اإلشارة وتجدر
  تتمثل فيام ييل: درهم مليار 6,34

 ، 2020 لسنة التمويل إعادة مخاطر من التخفيف -

 إصدارإثر  املحصلة داخيلاملوالذي نتج عن  السنة يةنها نةيللخز الجاري الحساب رصيدل الكبري فائضال يصتقل -
  ،السنة نهايةاملنجزة  املبتكر التمويل عمليات ومن 2019 ربننو  نهاية يف السوق املالية الدولية السيادية سنداتال

  قرابة املعاد رشاؤه املبلغ وميثل. 2019 لعام الخام الداخيل الناتج نسبته اىل وبالتايل حجم الدين الداخيل خفضو  -
  .الخام الداخيل الناتج من نقطة 0,6 

  أي حوايل درهم، مليار 67,9 الخزينة سندات تبادلاملصدرة يف إطار عمليات  الخزينة سندات عىل اإلجاميل الطلب حجم وقد بلغ
 املزايدة صصح خالل املسجل اإلجاميل الطلب حجم من %16,7 وميثل هذا املبلغ .2019مرة الحجم املعاد رشاؤه خالل سنة  1,8

 سنوات 5 اآلجال عىل الطلب حجم من %27,3و (عمليات السوق األولية وعمليات التدبري النشيط معا) 2019سنة  املنجزة
  .وأكرث

  مببلغ قدره 2019 سنة مستحقات رشاء إعادة ، إىل عمليات2019 سنة من األول النصف خالل، الخزينة لجأت مديرية
  مببلغ قدره 2020 سنة مستحقاتمن الحجم االجاميل املعاد رشاؤه خالل السنة، و  %60 بحصةأي  ،درهم مليار 16,2 
  .درهم مليار 10,7 

وهو ما  %73والتي مثلث حوايل  2020، فقد متيز بإعادة رشاء حصة مهمة من مستحقات سنة 2019أما النصف الثاين من سنة 
يف حني مل يتجاوز  ديسمرب، 26 يف أجريت التي سندات الخزينة اءرش  إعادة عملية االعتبار بعني األخذ معمليار درهم  12,5يعادل 

  ).%27مليار درهم ( 4,7تم إعادة رشائه  الذي 2019حجم مستحقات سنة 

 خالل 2019االسرتاتيجية املتبعة يف إطار عمليات التدبري النشيط للدين الداخيل عىل تقديم رشاء مستحقات سنة  توقد ارتكز 
الفوائد اإلضافية الناتجة عن وذلك بهدف تقليص  ،خالل النصف الثاين 2020ورشاء مستحقات سنة  من السنة األول النصف

  .2020إعادة رشاء مستحقات سنة 
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  - مباليني الدراهم  –مدد السندات واملبالغ املصدرة يف إطار عمليات االستبدال :  17 رقم جدول

 *لمبلغ االستبدا )%( الحصة

%33,3 373.12   سنوات 5سندات  
  سنوات 10سندات  556 6 %17,7
%39,6 41   ةسن 15سندات  719 
  ةسن 20سندات  984 1 %5,3
  ةسن 30سندات  495 1 %4,0
 املجموع* 127 37 %100

   اد رشاؤها والسندات املصدرة بثمن السوقناتج عن الفرق الحاصل نتيجة عملية تقييم السندات املع ومبالغ االستبدال*الفرق بني املبالغ املشرتات 

املتعلقة مبحفظة الدين  واملخاطر التكلفة مؤرشات عىل 2019 سنة املنجزة الداخيل للدين النشيط التدبري عمليات تأثريبالنسبة ل
 :إىل العمليات هاته أدت فقد ،الداخيل

 رتفاعاال  هذا نتج وقد. درهم مليون 22 حوايلب 2019 سنة ةاملؤدا الداخيل الدين فوائد تحمالت صايفطفيف ل ارتفاع -
 املبكر الرشاء إلعادة نتيجة درهم مليون 193,9 بحوايل 2019 سنة ةاملؤدا الفوائد تحمالت النخفاض املزدوج التأثري عن

 . 2020 سنة مستحقات رشاء إعادة نتيجة درهم مليون 215,8 بحوايل التحمالت هاته وزيادة ذاتها، السنة ملستحقات

 بعمليات املعنية الشهور مستحقات تقليص(أ) خالل من الخزينة بدين املرتبط التمويل إعادة خطر من لتخفيفا -
 سنة خالل شهري كمتوسط درهم مليار 2,4 وبحوايل 2019 سنة الشهري املتوسط يف درهم مليار 3,1 بحوايل االستبدال

  .يوما 16وأشهر  5بحوايل  الداخيل لدينا لسداد املتبقية املتوسطة الزمنية و (ب) متديد املدة 2020

  - همادر ال ينيمبال  –مع أو بدون إعادة الرشاء  2019برسم سنة  ةتحمالت الفوائد املؤدا:  18 رقم جدول

 األمد ون إعادة رشاء السنداتدب بعد إعادة رشاء السندات التغري بالقيمة

 2019إعادة رشاء مستحقات  

 أسبوع 52 88,4 70,4 18,0-
 سنتني 304,9 228,2 76,7-
 سنوات 5 201,7 106,4 95,2-
  سنة 15 29,9 25,9 3,9-

  2020إعادة رشاء مستحقات  
 أسبوع 13 0,0 0,6 0,6

 أسبوع 52 0,0 24,0 24,0
 سنتني 0,0 37,2 37,2
 سنوات 5 207,1 237,8 30,7
 سنوات 10 0,0 49,6 49,6
  سنة 15 0,0 73,7 73,7

  2019الفوائد املوفرة نتيجة إعادة رشاء مستحقات سنة  193,9-

 2020الفوائد اإلضافية الناتجة عن إعادة رشاء مستحقات سنة  215,8

 2019املؤدات سنة  الفوائد عىل طيالنش تدبريال عمليات تأثري إجاميل 21,9

  

 مديرية متكن إذ الدين تدبري عىل نوعيا أثرا الداخيل للدين لنشيطا التدبري لعمليات فإن ،الكمية النتائج هاته إىل باإلضافة
  .اإلصدارات لسياسة أحسن وتدبري السنة مدار عىل الخزينة حاجيات متليس من الخزينة
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 لدين الخارجيا 
وطني والحد من يف إطار مواصلة سياسة التدبري النشيط للمديونية الخارجية التي تهدف إىل التخفيف من عبئها عىل االقتصاد ال

تأثريات املخاطر املالية املرتبطة بتقلبات أسعار الرصف ونسب الفائدة وكذا إعادة التمويل، قامت مديرية الخزينة واملالية 
إىل  1996منذ  مليون درهم ليصل الحجم اإلجاميل للديون املعالجة يف هذا اإلطار 5,8 ، مبعالجة حوايل2019الخارجية، خالل سنة 

  مليار درهم. 85ما يناهز 

  مباليري الدراهم –حسب اآلليات  الخارجية للمديونية النشيط التدبريتوزيع عمليات :  26 رقم بياين رسم

  

  

 مليون درهم من الديون يف 5,8من تحويل ما مجموعه  2019سنة عمليات التدبري النشيط للمديونية املنجزة خالل مكنت  وقد
 االيطالية، موزعة كام ييل: تحويل الدين إىل استثامرات عمومية املوقع مع الحكومة إطار اتفاقية

 ؛من خالل مشاريع املبادرة الوطنية للتنمية البرشيةمليون درهم  5,1 -

 غريب.امل الحفاظ عىل الرتاث الثقايف مليون درهم يف إطار مرشوع 0,7 -
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  لسندات الخزينة السوق الثانوية

  السوق الثانوية لسندات الخزينةنشاط  
  حيث سجل حجم املبادالت الباتة ارتفاعا ،2019اتسم نشاط السوق الثانوية لسندات الخزينة بانتعاش استثنايئ سنة 

  .    2018فقط سنة  %14مقابل  %50 ـب 

يف  %51 ـبل ارتفاع بمقا 2019سنة  %2معامالت االستحفاظ لسندات الخزينة، فقد عرفت انخفاضا طفيفا ناهز  فيام يخص
  السنة املاضية.

فقد سجلت مؤرشات السيولة تحسنا ملحوظا كام يتضح ذلك من خالل ارتفاع  ،نتيجة للدينامية التي عرفتها املبادالت الباتة
والحجم الحجم اليومي للمعامالت الباتة  وكذا متوسط 2018سنة  0,46مقابل  2019سنة  0,70ي بلغ ذمعدل الدوران ال

  مليون درهم عىل التوايل. 78مليار درهم و 1,7 إىلليصال  %4و %42سجال ارتفاعا بلغ  الواحدة اللذان ط للمعاملةاملتوس

يف املتوسط مقارنة نقطة أساس  41انخفاض يف جميع أطراف منحنى معدالت الفائدة ناهز  ةه الديناميذوقد صاحب ه
 .2018متم سنة باملعدالت املسجلة 

  5املبادالت الباتة

 ،2018مليار درهم سنة  281,2مليار درهم مقابل  421,2حيت بلغ  ،2019رف إجاميل حجم املبادالت الباتة تطورا مهام سنة ع
  .    2015مند سنة  %17 ـمقابل زيادة سنوية متوسطة ب %50أي بزيادة 

  يعزى هذا التطور يف حجم املبادالت الباتة إىل تداخل عدة عوامل من أبرزها:

  دل تغطية الخزينة لطلبات املستثمرين خالل عمليات االكتتاب لسندات الخزينة يف السوق األولية حيث ناهزانخفاض مع -
  مام جعل املستثمرين يتجهون نحو السوق الثانوية.     ،2019سنة  20%

  .2018 ةسن، مقارنة ب2019متم سنة  التوظيف الجامعي للقيم املنقولةمؤسسات  يف صايف أصول %10 مبا يناهز زيادة -

نحو حيث اتجهوا أكرث املؤسساتيني املستثمرين بعض االستثامر يف سندات الخزينة من طرف  اسرتاتيجيةالتحول يف  -
بيع  اىل عملياتات اآلجال املتوسطة والطويلة نتيجة النخفاض مستويات أسعار الفائدة. وقد أدى ذلك ذالسندات 

يف السوق الثانوية مقابل اقتناء السندات املتوسطة والطويلة املدى  السندات القصرية املدى ذات املردودية املنخفضة
  و     ات مردودية أكرب يف السوق األولية والثانوية؛ذ

للدين الداخيل عىل حجم املعامالت يف السوق الثانوية حيث بلغ حجمها ما ط يالنش التدبريالتأثري املتزايد لعمليات  -
  .2018مليار سنة  19,8ل مقاب 2019مليار درهم سنة  44يناهز 

  – درهم ونمبلي -الحجم الشهري للمعامالت الباتة  :  27 رقم بياين رسم

 

                                                            
  ال يؤخذ بعني االعتبار حجم املعامالت البينية ملؤسسات االيداع.5 



2019التقرير السنوي حول املديونية لسنة   
 

 
49 

 خصتيف املعامالت التي  مهمة بزيادة فقد متيزتالسنوات الخمس املاضية،  وعىل غرارببنية املبادالت الباتة  فيام يتعلقأما 
  ذات املدى القصري. حساب تلكعىل  طويلاملتوسط وال ذات املدى السندات

 2018متم سنة  %29مقابل  2019 سنة متم %34ىل إة املبادالت التي همت السندات الطويلة املدى حص، فقد ارتفعت وهكذا
 يف حني %46أي  2018متوسطة املدى يف نفس املستوى املسجل سنة  السندات خصتالتي فيام استقرت حصة املبادالت 

  .2019متم سنة  %21إىل  2018 سنة %25قصري من حصة املدى الانخفضت 

  توزيع حجم املعامالت الباتة حسب األمد:  28 رقم بياين رسم

  

لب والطويل بالخصوص إىل زيادة ط ات املدى املتوسطذالدينامية يف املبادالت الباتة التي خصت السندات  وتعزى هذه
إصدارات الخزينة يف السوق األولية حيت بلغت  عاملستثمرين املؤسساتيني عىل هذه السندات بحثا عن عائد أكرب وإىل ارتفا 

  من الحجم اإلجاميل املصدر. %76سنوات وأكرث  5ات األجل ذاإلصدارات التي همت السندات 

 الخطوط املتداولة 

لك عىل غرار ذو  2018 سنة خطا 86 خطا مقابل 81ليبلغ  2019 ضا طفيفا سنةانخفا جالاآل عدد الخطوط املتداولة لجميع  رفع
 ).2018خطا متم دجنرب  69مقابل  2019خطا متم دجنرب  65ملحفظة الدين الداخيل ( الخطوط املكونةاالنخفاض املسجل يف 

معاملة  5.394ليبلغ  %43.3 ـبوط هذه الخطالتي همت لة، ارتفع عدد املعامالت او االنخفاض يف عدد الخطوط املتدا ذمقابل ه
 .وتعزيز سيولتهامام يعكس ديناميكية النشاط يف السوق الثانوية  2018متم سنة معاملة  3.763 ابلمق 2019 متم سنة

، وبالتايل املستثمريناألكرث تداوال من قبل  قصريةال ات اآلجالذ الخطوط د كانتقوحسب املدة املتبقية آلجال االستحقاق، ف
  .%70 والذي ناهزللدين الداخيل  الكلية املحفظةمعدل دوران  والتي تفوق ،%98ناهزت  معدالت دوران مسجلةسيولة  األكرث

 معامالت االستحفاظ 

 امللكية وعمليات اسرتدادها) مبا فيها عمليات نقل(مليار درهم  13.604 ما يناهز2019سنة ل حجم معامالت االستحفاظ بلغ
 .2015مند  %24مقارنة بالسنة املاضية بعدما عرف وترية منو سنوية متوسطة تقارب  مسجال بذلك شبه استقرار

 - همادر الري يمبال  - الحجم الشهري ملعامالت االستحفاظ :  29 رقم بياين رسم
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(املدة املتبقية آلجال  املدى املتوسطأن السندات ذات فضامن لهذه املعامالت، كالتي تم استعاملها  بالنسبة للسندات
 القصرية السندات تي، يف حني وصلت حص%56نسبتها  ستثمرين حيث بلغتكرث استعامال من طرف املاأل كانت  االستحقاق)

  .2019متم يف عىل التوايل  %30و %14لـ والطويلة األمد 

 السندات املستعملة كضامن االستحفاظ حسب األمدتوزيع عمليات :  30رسم بياين رقم 

  

 مستويات معدالت الفائدة يف السوق الثانوية  
وبلغ  فاق ذاك املسجل يف السوق األوليةانخفاًضا ، فقد سجلت الفائدة يف السوق الثانوية معدالتمستويات  فيام يتعلق بتطور

ما سنوات و  5 ذات أمد سنداتال وعرفت معدالت فائدة. 2018ية نها يف املتوسط مقارنة باملستويات املسجلة أساس نقطة 41
  .سنة 15 أساس بالنسبة لسندات ذات أمدنقطة  74 إذ بلغت تاالنخفاضا فوق أكرث

 الفائدة يف السوق الثانوية تمعدال منحنى : تطور  31 رقم بياين رسم

  

  السوق الثانويةسيولة  

 تطورا ملحوظا السوقهاته  سيولة سجلت، فقد 2019خالل سنة  الثانوية السوقها تالتي شهدديناميكية االستثنائية نتيجة ال

معامالت الباتة والحجم املتوسط يومي للال الحجم ومتوسط معدل الدوران واملتمثلة يفمؤرشاتها الثالث الرئيسية  تحسن تجىل يف

 .للمعاملة الواحدة
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  معدل الدوران 

 لخطوط املتداولة. وقدل الكيلحجم الذكري يتم احتساب معدل الدوران بقسمة حجم املعامالت املسجل خالل فرتة معينة عىل لتل
املصدر من خالل  من مجموع الدين %70 نسبة ، مام يعني أن2018سنة  0,46 مقابل 2019 سنة  0,70معدل الدوران ناهز

  .ةيف السوق الثانوي تم تداوله عمليات االكتتاب يف السوق األولية

  الباتة تالحجم املتوسط للمعامال 

مالت املسجلة اعملالكيل ل عددالبقسمة الحجم الكيل للمعامالت الباتة عىل الحجم املتوسط للمعاملة الواحدة تم احتساب ي
بلغ هذا و  ،2019نةخالل س .كربأنجاز معامالت ذات حجم إ خالل فرتة معينة. ميكن هذا املؤرش من قياس قدرة املتدخلني عىل 

  .%4أي بزيادة قدرها  2018مليون درهم سنة  75مليون درهم مقابل  78 املؤرش

  للمعامالت الباتة اليومي املتوسطالحجم 

 درهم مليار 1,2 مقابل 2019 درهم سنة مليار 1,7إىل صللي %42 الحجم اليومي للمعامالت الباتة ارتفاعا بنسبة متوسطجل س
   . 2018سنة 

 الخزينة لسندات اإللكرتوين يف منصة التداول شاطنال تطور  
من شفافية  لسندات الخزينة من خالل منصة التداول اإللكرتوين بغية الرفع استمرت الجهود لتعزيز النشاط يف السوق اإللكرتوين

 وسيولة السوق الداخيل.

 ومن أجل الدفع املتداولةاألحجام من حيث األسعار املنشورة و  السوق ههاتتحسن نشاط  وبالنظر إىل يف هذا اإلطار
عرب الرفع من املدة املحددة إلشهار أسعار سندات الخزينة  2019خالل سنة  وسطاء قيم الخزينةبديناميكيتها، تم تعزيز التزامات 

 منحنى معدالت أطرافخطوط) لتغطية جميع  5خطوط عوض  10الخطوط املتداولة ( وزيادة عددساعات  4ساعات إىل  3من 
  .والرشاءمن فارق السعر األقىص بني مثني البيع  وكذا التقليصائدة الف

حجم  2019سنة  خاللحيت تم تسجيل لسوق اإللكرتوين لسندات الخزينة هاته اإلجراءات من إعطاء دفعة جديدة ل وقد مكنت
زينة امللزمة بإشهار أسعار وسطاء قيم الخ املخصص للبنوك B2Bاستثنايئ لعمليات التداول يف هاته السوق. فعىل مستوى قسم 

أضعاف الحجم الذي  5مليار درهم، أي  49,0عملية بحجم كيل بلغ  825نجاز إ البيع والرشاء لعدد متفق عليه من السندات، تم 
  من حجم املعامالت الباتة.  %12وما يناهز  2018تم تسجيله يف سنة 

اإللكرتوين، فقد كانت متطابقة عموما مع معدالت منحنى سعر  تداولال منصة عرب إشهارها تم أما بالنسبة ملعدالت الفائدة التي
  الفائدة املرجعي لسندات الخزينة الذي ينرشه البنك املركزي.

  عرب منصة التداول االلكرتوين و معدالت منحنى سعر الفائدة املرجعيالفائدة  تمعدال منحنى :  32 رقم بياين رسم
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 التدبري النشيط للخزينة العمومية
 يتم ،هكذاو  .العمومية للخزينة النشيطعىل التدبري  الخارجية واملالية الخزينة مديريةتسهر  ،تدبري األموال العامة حسن من أجل

 سندات الخزينة أو عىل شكل عمليات عىل شكل عمليات استحفاظ إما ةالنقدي توظيف الفائض املؤقت للخزينة يف السوق
يات املؤقتة حاجال لتلبيةبني البنوك  لعمليات االقرتاض يف السوق القامئة ويتم اللجوءبني البنوك،  التوظيف يف السوق القامئة

 للخزينة.
 التدبري عملياتعرفت  ،لدى البنوك مصحوبا بارتفاع موجودات الحساب الجاري للخزينة السيولة عجز بتفاقم يتسم سياق يف

  .البنوكطرف  منا اضح، اهتامما و 2019خالل سنة  وميةالعم للخزينة النشيط

  2019العمليات املنجزة خالل سنة  
  ،2019خالل سنة  الخارجية واملالية الخزينة مديريةاملنجزة من طرف  لخزينة العموميةل نشيطالتدبري بلغ عدد عمليات ال

عملية توظيف خالل سنة  321مقابل  البنوك بني ةالقامئ السوق يف اقرتاض وعمليتنيعملية توظيف  350من بينها  عملية 352 
 األيام بداية يف متوقعة متويل حاجيات لتلبية مؤقت شكلب البنوك بني القامئة السوق يف االقرتاض إىل اللجوء تم وقد .2018

  .املعنية
  2019عدد عمليات التوظيف املنجزة خالل سنة :  19 رقم جدول

   عمليات التوظيف  االقرتاض ةعملي
   يف السوق القائم بني البنوك عن طريق االستحفاظ يف السوق القائم بني البنوك

 العمليات املنجزة 34 316 2
%1 % 09  التوزيع %9 

  الحجم املوظف وأسعار الفائدة  

  الحجم املوظف

، سجل الحجم اإلجاميل املوظف لدى البنوك 2019خالل سنة  %8 سياق ارتفاع موجودات الحساب الجاري للخزينة بحوايل يف
  .2018مليار درهم سنة  811,4مقابل  2019مليار درهم خالل سنة  900,2ليصل إىل  %11ارتفاعا بحوايل 

 واملالية الخزينة مديريةفضلت  ،ها، ووفقا السرتاتيجية التوظيف املتبعةحسب نوععمليات التوظيف أما بخصوص توزيع 
من الحجم اإلجاميل  %97حيث بلغت حصتها  االستحفاظ طريق عنإىل عمليات توظيف فائض الخزينة اللجوء  الخارجية

  فقط وظفت يف السوق القامئة بني البنوك.  %3املوظف مقابل حصة 

حسب نوع وهو نفس الحجم املسجل السنة املاضية. و  ،مليار درهم 6,2وقد بلغ الحجم الجاري املوظف لهذه العمليات 
لعمليات يف حني بلغ الحجم الجاري مليار درهم  6,1 املوظف عن طريق االستحفاظ حوايلبلغ الحجم الجاري  ،العمليات

  .2018درهم سنة  مليار 1,3درهم مقابل  مليار 0,8حوايل  بني البنوك ةالتوظيف يف السوق القامئ

 أسعار فائدة عمليات التوظيف 
، مسجال 2018سنة  %2,33مقابل  %2,21وظيف من طرف مديرية الخزينة لغ متوسط العائد املحصل عليها عىل عمليات التب

 نقطة أساس.  11,4انخفاضا بحوايل 

 سوق يف املرجعي الفائدة سعر. مقارنة مع %2,209االستحفاظ، بلغ سعر فائدتها  طريق عن فيام يخص عمليات التوظيف
نقطة أساس. ويرجع ذلك  4,1السعر فارقا سلبيا بحوايل  )، سجل هذا%2,250الذي يتم نرشه من طرف بنك املغرب ( االستحفاظ

باألساس إىل املستوى املنخفض لألسعار املقرتحة من طرف البنوك نتيجة ارتفاع السيولة يف السوق مام قلص من اهتامم البنوك 
ركزي يف السوق النقدية لعمليات التوظيف التي تقوم بها مديرية الخزينة. وتعزى وفرة السيولة إىل أهمية تدخالت البنك امل

تحرير سيولة دامئة  ىلإوكذا  2018خالل سنة  %93,4أيام، مقابل  7من طلبات البنوك برسم التسبيقات ملدة  %96,5حيث لبى 
    .%2إىل  %4مليار درهم نتيجة خفض سعر االحتياطي النقدي اإلجباري من  11بحجم بلغ 
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بحوايل  ا، مسجال أداء إيجابي%2,281 سعر فائدتها املرجح، فقد بلغ البنوك بني ةالقامئ السوق يفأما فيام يخص عمليات التوظيف 
الذي يتم نرشه من طرف بنك املغرب  البنوك بني ةالقامئ سوقلل املرجح املتوسط اليومي الفائدة سعرمقارنة مع  0,4%+
يف متم اليوم يف حالة تدهور غري متوقع ملالية ). ويرجع هذا األداء إىل كون البنوك ال تلجأ عادة إىل هذه العمليات إال 2,277%(

  خزينتها، فتقوم بذلك باقرتاح أسعار فائدة مرتفعة.

  البنوك بني ةالقامئ السوق يف االقرتاض عمليات

لالقرتاض مرتني  البنوك بني ةالقامئ السوق باللجوء إىل الخارجية واملالية الخزينة مديريةمن أجل ضامن تدبري أمثل للدين، قامت 
 املقرتض االجاميل الحجم بلغوقد . املعنية األيام بداية يف متوقعة مؤقتة والتي كانت متويل حاجيات بغيت سد 2019خالل سنة 

  .%2,28 بلغ متوسط فائدة بسعر وذلك درهم مليار 1,5 حوايل

  مدة عمليات توظيف فائض الخزينة العمومية 

الحساب بعمليات توظيف فائض  املتعلقةلتدبري املخاطر الخارجية  اليةوامل الخزينة مديريةاملعتمدة من طرف لقواعد ل افقو 
 ل عمليات االستحفاظاجبينام ترتاوح آ  ،واحداليوم اليتجاوز  بني البنوك الة يف السوق القامئ التوظيفل اجآ خزينة، فإن الجاري لل

  عمل. أيام 7و ما بني يوم واحد

يف حني بلغت  .2018سنة  56% مقابل %58واحد يوم ذات آجال  خزينةعمليات استحفاظ سندات الوبالتايل، بلغت حصت 
تخص العمليات ذات  %12من بينها  السنة املاضية %44ل مقاب %42ق ما فو و ثالثة أيام حصة عمليات االستحفاظ ذات اآلجال 

  .أيام 7اآلجال 

  2019زات سنة اجإن

  صيد الحساب الجاري للخزينةر 

مليار درهم. وبالتايل فبفضل التدبري النشيط  3,2، 2019خالل سنة  للخزينة اليومي يالجار  الحساب رصيدبلغ متوسط 
 للخزينة اليومي الجاري الحساب رصيد، من خفض مستوى الخارجية واملالية الخزينةمديرية  الدولة، متكنت خزينةوجودات مل

 ليات التدبري النشيط للخزينة العمومية.مليار درهم دون اللجوء لعم 9,2مليار درهم يف املتوسط مقابل  6,0بحوايل 

 - همادر ال رييال مب -تطور رصيد الحساب الجاري للخزينة :  33 رقم بياين رسم

  

  الفوائد املحصل عليها 

 من %75( درهم يونمل 104,1يف حدود موزعة  ،درهم مليون 139,2 ب عائدات تقدر تحصيل خزينة منلل النشيط التدبري مكن
عىل الحساب الجاري للخزينة لدى  مليون درهم عىل شكل فائدة 35,1و التوظيف عمليات فوائد شكل عىل) العائدات إجاميل

  بنك املغرب. 

  درهم مليار 1,5 حوايل عائداتلل جاميلاإل  الحجم بلغ، 2010يف سنة  العمومية خزينةلل النشيط عمليات التدبري بداية منذو 
مليون درهم عىل شكل  465,6و التوظيف عمليات فوائد شكل عىل) العائدات إجاميل من %69( درهم مليون083,5 1 منها  

    عىل الحساب الجاري للخزينة. فوائد
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  2019سنة خالل املنجزة اإلصالح  تدابري
مبواصلة وضع  2019رجية خالل سنة يف إطار املسلسل املتواصل لتحسني فعالية تدبري الدين، قامت مديرية الخزينة واملالية الخا

 التدابري يف ما ييل: هذهتتمثل و  ونجاعة سوق قيم الخزينة. تهدف إىل تعزيز شفافيةالتي تدابري ال

 2014الذي تم اعتامده منذ سنة  ليحل محل املنحنى الحايل نةيتطوير منحنى سعر الفائدة املرجعي لسندات الخز مرشوع -

  تطور السوق املغريب.مالمئا ملستوى  يعدو الذي مل 

نجازه إ والتنمية و يتم  اإلعامر إلعادة األورويب البنك طرف من املمنوحة التقنية طار املساعدةإيندرج هذا املرشوع يف 
السوق (البنوك وسطاء قيم الخزينة و  يف املتدخلني بتشاور مع بنك املغرب، الهيئة املغربية لسوق الرساميل و كذا

  املنقولة). للقيم عيالجام التوظيف مؤسسات

 لإلنشاء األورويب البنك قبل من املعينة الرشكة طرف من املعلومايت، التطبيق تطوير من االنتهاء 2019 سنة خالل تم وقد
 يف كذا أهم املتدخلني و السوق هيئات مع عليه املتفق التقني االعتبار النموذج بعني أخذا املرشوع، هذا إطار يف والتعمري

عرب هذا التطبيق  املنجزة الحسابات اتساق من دف من األعامل التي تم القيام بها خالل هذه السنة هو التأكدالسوق. اله
 ىلإ اضافة التطبيق هذا أنتجه الذي املنحنى متانة مدى السوق و كذا التحقق من يف بها املعمول الحساب طريقة مع

 .استخدامه تحسني

 هذه للمصادقة عىل هذا التطبيق وإجراء االختبارات الالزمة جراءإل  وط املسبقةوضع الرش  إىل ستهدف املراحل املواليةو 
 االنتقال و إطالق مرحلة التشغيل املوازي خالل فرتة معينة قبل املذكور التطبيق عىل الالزمة التعديالت وإدخال االختبارات

 املنقولة للقيم الجامعي التوظيف ؤسساتم طرف من يف إطار تنظيمي جديداستخدامه  سيتم الذي الجديد، املنحنى إىل
  .هممحافظ لتقييم

طار إيهدف هذا املرشوع، الذي يتم انجازه يف  :مراجعة اإلطار التنظيمي للمعامالت التي تهم سندات الخزينة  مرشوع -

التنظيمي  ىل تشخيص و تحديث اإلطارإوالتنمية،  اإلعامر إلعادة األورويب البنك طرف من املمنوحة التقنية املساعدة

 .لسندات الخزينة خصوصا ذلك املتعلق بالسوق الثانوية

تحقيقا لهذه الغاية، رشع مكتب املحاماة الدولية كرامر ليفني، املعني من قبل البنك األورويب لإلنشاء والتعمري يف إطار هذا 
لتقوية  اإلصالح تدابري و اىل اقرتاح سوق سندات الخزينة (السوق األولية والثانوية)لوضعية الحالية الاملرشوع، يف تشخيص 

شفافيته و  و تعزيز الخزينة، و كذا ضامن رقابة مناسبة لنشاط هذه السوق سندات لسوق الحايل والتنظيمي القانوين اإلطار
  .اإلطار هذا يف الدولية املامرسات أفضل إىل استناًدا نجاعته وذلك

تدابري هاته الخارطة طريق لتنفيذ كذا املتدخلني يف السوق و تم وضع و قد متت مناقشة هذه التدابري مع هيئات السوق و 
 .املقرتحة

 النظام يف السالفة الذكر الطريق خارطة مقرتحات تنفيذ رشوط وعرض  اقرتاحإىلمن هذا املرشوع  ألخريةتهدف املرحلة ا
    املغريب. القانوين
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 2020خالل النصف األول من سنة  الخزينة تطور دين
  2020زينة خالل النصف األول من سنة لخامتويل  

  التمويل الداخيل

. وقد تسببت هذه الجائحة يف التوقف »19-كوفيد«األزمة الصحية املتعلقة بجائحة  ظهور 2020 النصف األول من سنة هدش
ولة البنكية، ىل انخفاض مداخيل الدولة، وتفاقم عجز السيإ ينبءالكيل أو الجزيئ لعدة قطاعات اقتصادية لبضعة أشهر، مام 

  وتراجع املوجودات الخارجية من العملة الصعبة.

 إنشاء عىل رأسهاالحتياجات التمويلية للخزينة ودعم القطاع املايل، ا يف الزيادةمجموعة من التدابري لتغطية  اتخادوقد تم 
 سقف إلغاءو  درهم،مليار  33,7عن  دالذي مكن من تعبئة ما يزيو  ،بتعليامت ملكية سامية »19-كوفيد«صندوق خاص بجائحة 

تعبئة املزيد من املوارد املالية الخارجية للمساهمة يف متويل عجزي امليزانية  منالدولة  متكنيالتمويالت الخارجية من أجل 
النقدي  االحتياطيوحذف  أساس نقطة 75 ـ، وخفض بنك املغرب لسعر الفائدة الرئييس باتوالحساب الجاري مليزان األداء

  للبنوك.اإلجباري 

من قبل  توظيف األموال اسرتاتيجية يف ، بالتحول2020ويف هذا اإلطار، متيزت رشوط متويل الخزينة، خالل النصف األول من سنة  
 بانعدام املرفوقةالقصري. ويف ظل هذه الظرفية  املدى عىل والرتكيز باإلنتظارية والتي اتسمت يف سندات الخزينة، ستثمرينامل

تغطية مساهامتهم يف صندوق  ، عىل الخصوص،من أجل معظم املستثمرين االحتفاظ بالسيولة شكوك، فضلوتنامي الالرؤية 
 التوظيف هيئات لدى اململوكة الحصص اقتناء إعادة عمليات تزايد إىل السلوك هذا أدى وقد. »19-كوفيد«جائحة تدبري 

 وبالتايل الثانوية، السوق يف الخزينة لسندات مكثف بيع اىل أدى مام املستثمرين طرف من) OPCVM( املنقولة للقيم الجامعي
 وعدم القصرية اآلجال ذات السندات عىل ومتركزه وماي، أبريل شهري خالل خصوصا املزادات، سوق يف الطلب انخفاض اىل

  .  الطويلة باآلجال املستثمرين اهتامم

  وقد متيزت ظروف متويل الخزينة يف السوق الداخيل مبا ييل: 

 اإلجاميل حجمال بلغ حيث ،عند بداية األزمة الصحية ، خاصةعىل سندات الخزينة املستثمرين لطلبنسبي  ضانخفا -
تراجع  أي ،2019 شهر يونيو نهاية درهم مليار 257,7 مقابل 2020يف متم شهر يونيو  درهم مليار 228,3الطلب لهذا 

 ، مام يعكس انعدام الرؤية عند املستثمرين.%11,4 بنسبة

  مقابل 2020مليار درهم نهاية يونيو  70,2 بلغ حيث %88ب  الخزينة سندات إلصدارات اإلجاميل الحجم عرتفا ا -
 التدبري عملياتللخزينة. باحتساب  التمويلية ارتفاع االحتياجاتسياق  وذلك يف 2019نهاية يونيو  درهم مليار 37,0 

 مليار 63,6 مقابل 2020يف متم شهر يونيو  درهم مليار 85,8، بلغ الحجم اإلجاميل لإلصدارات الداخيل للدين النشيط
 ام فوقف سنوات 5 آجال ذات السندات عىل اإلصدارات هذه توزعتقد و . من السنة املاضية الفرتةخالل نفس  درهم
 . 2019 يونيوشهر  نهاية %84 مقابل %55 بحصة

 والحصتان مارس شهر من األخريتان تانالحص( مزادات حصص أربع الخزينة، قيم وسطاء البنوك مع بتشاور ،إلغاء -
 الحساب يف مهم فائض تحقيق إثر عىل للدولة التمويلية لالحتياجات املؤقت االنعدام بسبب) أبريل شهر من األوليتان
 وضعف البنكية السيولة عجز تفاقم بسبب وكذا ،"19- كوفيد" جائحة تدبري صندوق مداخيل عن الناتج للخزينة الجاري

 لضامن إجراءات عدة بتفعيل الخزينة مديرية قامت الظرفية، هذه ظل يف. الخزينة سندات عىل يناملستثمر طلب
 الالزمة املعلومات جمع أجل من الخزينة قيم وسطاء البنوك مع التشاورات يفثتك عرب وذلك للسوق الرسيع الرجوع

 واحدة رشاء إعادة عملية إنجاز عرب وكذلك املطلوبة، واآلجال األحجام يخص فيام املستثمرين حاجيات تطور حول
 طلب توجه مع يتناسق حتى الظرفية هذه مع اإلصدار جدول وتكييف للخزينة الجاري الحساب موجودات لتقليص

 طلب يف طفرة إحداث من التدابري هذه مكنت وقد. الظروف أحسن يف الخزينة حاجيات متويل ويتم املستثمرين
 .السوق إىل الخزينة عودة من ورسعت املستثمرين
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 ،2020 يونيو شهر متم يف درهم مليار 40 بلغت حيث درهم مليار 28,0 ب الخزينة إلصدارات الصافية التدفقات ارتفاع -
" 19-كوفيد" جائحة لتداعيات كبرية بدرجة االرتفاع هذا ويرجع. 2019 سنة من الفرتة نفس يف درهم مليار 12 مقابل

 .ةالداخلي السوق يف باألساس مولت والتي درهم مليار 35,6 التمويل تحاجيا بلغت حيث العمومية املالية عىل

 باألسعار مقارنة الخزينة طرف من املقبولة الفائدة سعارأل  املتوسط يف أساس نقطة 48,4 مهم مبا يناهز انخفاض -
 . وقد تم هذا االنخفاض عىل مرحلتني:2019 سنة متم يف املسجلة

 يف أساس نقطة 8,4ألسعار الفائدة بلغ  ابسيط تراجعاماي، إىل غاية شهر  شهدت املرحلة األوىل، والتي امتدت -
مارس. وميكن تفسري  17نقطة أساس يف  25 ـسعر الفائدة الرئييس ببنك املغرب لرغم خفض  ذلك، و املتوسط

 .2020ذلك مبستويات أسعار الفائدة املنخفضة املسجلة منذ بداية سنة 
ة انخفاض أسعار الفائدة تري ، بتسارع و 2020الثاين من سنة  الربعمنت مع نهاية متيزت املرحلة الثانية التي تزا -

 إىل ذلكيعزى . و2020نقطة أساس يف املتوسط مقارنة مع األسعار املسجلة نهاية شهر ماي  40بلغ  حيث
 .2020 يونيو 18يف  الذي تمنقطة أساس  50 ـب لبنك املغرب التخفيض اإلضايف لسعر الفائدة الرئييس

 املتوسط يف أساس نقطة 53,8، 2020حسب اآلجال، بلغ انخفاض أسعار فائدة سندات الخزينة خالل النصف األول من سنة 
  سنوات فام فوق.   5بالنسبة للسندات ذات آجال  املتوسط يف أساس نقطة 44,1بالنسبة للسندات ذات آجال سنتني وأقل، و

  التمويل الخارجي
الخارجية املحددة  التمويالت سقفللحكومة بتجاوز  2.20.320قانون باملرسوم  أجاز ،»19- يدكوف« ـزمة الصحية لأل  ظل ايف

متت الزيادة يف مبلغ السحوبات املمكن تعبئتها . وبذلك، 2020للسنة املالية  19-70من قانون املالية  43مسبقا مبوجب املادة 
 جنبيةأل رصيد االحتياطات من العملة ا أجل الحفاظ عىل منوذلك مليار درهم،  60مليار درهم لتصل  30لهذه السنة بحوايل 

للدخل بالعمالت األجنبية بالتدابري املتخذة من طرف الدولة  عند مستويات كافية بالنظر إىل تأثر العديد من القطاعات املدرة
  .»19-كوفيد« جائحةانتشار  للحد من

  مليار درهم مقابل 10,3 ،2019سنة ل يونيوتم شهر معند ، بلغت السحوبات برسم االقرتاضات الخارجية للخزينةو 
من خالل خاصة  2020تسارعا يف النصف الثاين من سنة  الوترية وستعرف هذه .2019مليار درهم خالل نفس الفرتة لسنة  9,9

  سوق املالية الدولية.للاللجوء 

  ، والتعمريالبنك الدويل لإلنشاء  عرب نهام مليار درهم 4,5عبئت  مليار درهم لربامج دعم اإلصالحات، 9,3 خصص مبلغقد و 
  .مليون درهم من فرنسا 800 عن وما يفوقصندوق النقد العريب لدن درهم من  مليار 4و

 االقتصادي مناءلإل  العريب الصندوقمعبأة لدى  %84درهم منها  ارملي 1امليزانية من مبلغ إجاميل ناهز  واستفادت مشاريع
  .والتنمية اإلعامر إلعادة األورويبوالتعمري والبنك نشاء البنك الدويل لإل و  واالجتامعي

مليار درهم مقارنة مع نفس الفرتة  5,8مقابل  2019مليار درهم متم يونيو  6,4كام بلغ التدفق الصايف للدين الخارجي للخزينة 
املسددة  وانخفاض املبالغليار م 0,4بـ الرسميني لسحوبات املعبأة من املقرضني ا ارتفاعالتطور إىل  ويرجع هذا. 2019لسنة 

  .2019نهاية يونيو مليار مقارنة مع  0,2بحوايل 

  2020سنة دين الخزينة خالل النصف األول من حجم تطور  
 بزيادةأي  ،2019 دجنرب نهاية يفدرهم  مليار 747,2مقابل  درهم مليار 794,4 خزينةالحجم دين  بلغ ،2020 يونيوشهر  مبتم

 مليار 585,7مقابل  درهم مليار 627,4 ما يقارب الداخيل للخزينة، فقد بلغ لدينفيام يخص ا. %6 أو درهم مليار 47,2قدرها
مليار درهم أو ما  5,5 ـالدين الخارجي ب حجم بينام ارتفع %7 أو درهم مليار 41,7 قدرها بزيادة أي 2019نهاية سنة  درهم
 .2020مليار درهم نهاية يونيو  167,0ليستقر يف حدود  %3يقرب 

مليار درهم  18,1مقابل  2020متم يونيو  عندمليار درهم  17,4والعموالت برسم دين الخزينة ما يقرب  فوائدال وبلغت تحمالت
مليار درهم مقابل استقرار  0,7 ـ. ويعزى هذا االنخفاض إىل تراجع الفوائد والعموالت برسم الدين الداخيل ب2019يف متم يونيو 

    سم الدين الخارجي.الفوائد والعموالت بر 
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 أي ،2019 يونيو نهاية يف درهم مليار 58,5 مقابل 2020 يونيو شهر نهاية يف درهم مليار 53,2 الخزينة دين أقساط سداد وبلغ
 بالنسبة االنخفاض، هذا ويعزى). الخارجي للدين مليار 0,2و الداخيل للدين درهم مليار 5,1( درهم مليار 5,3 قدره بانخفاض

 درهم مليار 10,3 ب الخزينة سندات تبادل عمليات إطار يف رشاؤه املعاد الحجم يف املسجل االنخفاض إىل أساسا خيل،الدا للدين
 أقساط سداد يف املسجل االرتفاع تأثريه من والذي قلص 2019 يونيو نهاية يف رشاؤه املعاد الحجم مع مقارنة 2020 يونيو نهاية يف

  .2020 يونيو متم درهم مليار 4,5بـ ) الداخيل للدين النشيط التدبري تعمليا احتساب دون( الداخيل الدين

 يونيو نهاية يف درهم مليار 48,1 ليبلغ درهم مليار 31,7 قدره ارتفاعا عرف فقد للخزينة، لدين الصايف بالتدفق يتعلق وفيام
  . 2019 يونيو نهاية يف درهم مليار 16,4 مقابل 2020

  دين الخزينةلخاطر املتكلفة و المؤرشات  

  سعر الفائدة املتوسط املرجح عند اإلصدار

 نقطة 40 قدره نخفاضبا أي ،2020 يونيو شهر متم يف ،%2,58 املزادات سوق يف اإلصدار عند املرجح املتوسط الفائدة سعر لغب
لة من طرف الخزينة ويرجع هذا التطور إىل انخفاض أسعار الفائدة املقبو  .%2,98 حيث ناهز 2019 سنة بنهاية مقارنة أساس

 2020نهاية يونيو  %45مقارنة مع نهاية السنة املاضية ( سنتني ساويت أو قلذات اآلجال األ  املصدرة وإىل ارتفاع حصة السندات
  .)2019نهاية سنة  %24مقابل 

  لسداد الدين املدة الزمنية املتوسطة املتبقية

، أي بزيادة قدرها شهر واحد 2020سنوات، بنهاية شهر يونيو  7ينة دين الخز لسداد املتبقية املتوسطة الزمنية املدةلغت ب
  . 2019مقارنة مع نهاية سنة 

 ع، أي بارتفا 2020يف متم شهر يونيو  أشهر 9وسنوات  6ه لسداد املتبقية املتوسطة الزمنية املدة بلغت، الداخيل دينبالنسبة لل
 11سنوات و 7املؤرش بثالث أشهر بالنسبة للدين الخارجي حيث بلغ ، بينام انخفض هذا 2019قدره شهرين مقارنة بنهاية سنة 

  شهر.

، يف هذه الظرفية الخاصة، باألساس إىل متركز للخزينة الداخيل دينال لسداد املتبقية املتوسطة الزمنية املدةويرجع ارتفاع 
. فبغض النظر عن شهري أبريل 2020ة سنوات فام فوق خالل النصف األول من سن 5اكتتابات الخزينة عىل السندات ذات آجال 

وماي حيث متركزت فيهام إصدارات الخزينة عىل السندات ذات اآلجال سنتني وأقل، شهدت األشهر املتبقية من النصف األول 
يف املتوسط الشهري. وقد متكنت  %66إصدارات مهمة عىل اآلجال املتوسطة والطويلة حيث بلغت حصتها ما يناهز  2020لسنة 
من االنخفاض املسجل يف أسعار  مستفيدة 2020ألشهر األوىل من سنة نة من إصدار سندات متوسطة وطويلة اآلجال منذ االخزي

 خصوصا يف ظل غياب الرؤية الخزينة دين لسداد املتبقية املتوسطة الزمنية مدةللالفائدة وذلك من أجل تفادي انخفاض حاد 
  .السنة بخصوص تطورات رشوط التمويل يف السوق لباقي

   نسبة الدين قصري املدى

 .%13,2مقابل  %13,1، حيث بلغت 2019عرفت نسبة دين الخزينة ذو املدى القصري انخفاضا طفيفا مقارنة مع نهاية سنة 

  لخزينةادين لالتدبري النشيط  

  الدين الداخيل

حيث بلغ  2020 سنة من األول صفالن خالل الخزينة سندات تبادل عمليات ست الخارجية واملالية الخزينة مديرية نجزتأ 
  .درهم مليار 1، وعملية إعادة رشاء واحدة مببلغ درهم مليار 15,6 هرشاء إعادةالذي تم  جاميلالحجم اإل 

 يف ذروة تعرف التي شهرلأل  بالنسبة الدين سداد متليس طريق عن التمويل إعادة مخاطر من التقليص إىل العمليات هاته وتهدف
  .املعنية األشهر خالل الخزينة متويل حاجيات تقليص من ميكن، مام 2021و 2020 يتسنخالل  التسديدات
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 وماي، مارس، أشهر مستحقات رشاء بإعادة الخارجية واملالية الخزينة مديرية قامت 2020 سنة من األول النصف فخالل بالتايل،و 
. 2021 سنة من ، ويوليوزأبريلو  ومارس، وفرباير، ناير،ي شهرأ و  ،2020 سنة من وشتنرب، وأكتوبر، ونونرب، ودجنرب غشت،و  يوليوز،و
  .سنة 30سنة، و 20، وسنة15و ،سنوات 10و ،سنوات 5 مدد ذات سندات إصدار تم ،املقابل يف

  - همادر الني يمبال  -2020نجزة خالل النصف األول من سنة عمليات تبادل سندات الخزينة امل:  20 رقم جدول

  الشهر املشرتىاملبلغ 

2 604  فرباير 4,

 مارس 717,2 1

 أبريل 000,0 1

 ماي 553,5

 يونيو 824,1 10

61  املجموع 555,2 

، فقد عرفت 2020املستحقة خالل النصف األول من سنة  الدين الداخيل أما بالنسبة لتأثري عمليات التدبري النشيط عىل فوائد
قبل حلول  2021و 2020 تيسن مستحقاتنتيجة إعادة رشاء  االنخفاضويأيت هذا  .مليون درهم 56,0قدره  نخفاضاا هذه الفوائد

  تاريخ استحقاق فوائدها.

  2020خالل النصف األول من سنة  لسندات الخزينةالسوق الثانوية  
مقارنة  %10وايل زيادة يف املبادالت بلغت ح 2020لسندات الخزينة خالل النصف األول من سنة  ةعرف نشاط السوق الثانوي

 2020مليار درهم متم يونيو  40لخزينة التي ناهزت الصافية لصدارات إل اتحسن نتيجة  لكذو  ،2019بالفرتة نفسها من سنة 
  مقابل 2020مليار درهم متم يونيو  203,9ارتفع حجم املعامالت الباتة إىل ، فقد وهكذا .2019مليار درهم متم يونيو  12مقابل 

  متاميزتني:مرحلتني عرب  مرن هذا التطور فإشارة ولإل . 2019هم متم يونيو مليار در  185,1 

مليار درهم  97,5بلغ الذي بادالت املحجم يف  شبه استقرار 2020املرحلة األوىل التي همت الربع األول من سنة  عرفت -
 .2019مليار درهم يف نهاية مارس  93,5مقابل  2020متم مارس 

مل  إذحاد يف املبادالت خالل شهر أبريل  بانخفاض، 2020الربع الثاين من سنة مع  تالتي تزامناتسمت املرحلة الثانية،   -
أساًسا إىل االنخفاض الكبري  ويرجع ذلكمقارنة باملعدل الشهري.  %56 قدره مليار درهم، بانخفاض 15 هايتجاوز حجم

املسجل مليار درهم نتيجة الفائض الكبري  1,1 سالبا بلغ اصافي اتدفق حيث سجلت ةصدارات الخزينة يف السوق األوليإل 
. عىل العكس من ذلك، شهد نشاط السوق »19-كوفيد«صندوق  مداخيلعىل إثر تحصيل الحساب الجاري للخزينة  يف

مليار درهم عىل التوايل،  61مليار درهم و 30,3انتعاًشا قويًا خالل شهري ماي ويونيو، حيث بلغ حجم املبادالت  ةالثانوي
 8,3 ناهزت إيجابية ةتدفقات صافيحيث تم تسجيل  ةيف السوق األوليالجديدة  اإلصداراتعرض ارتفاع  نتيجة لكذو 

  درهم عىل التوايل. مليار 14,3ومليار درهم 

 2020متم يونيو  %34معدل الدوران الذي بلغ  يدل عىل ذلكشبه استقرار كام  شهدت، فقد ةلسوق الثانويافيام يتعلق بسيولة 
 وانتقل الحجم %10بنسبة  للمعامالت الباتة اليومي الحجم متوسطارتفع  ،من جهة أخرى .2019متم يونيو  %33مقابل 

  .2020مليون درهم متم يونيو  82إىل  2019مليون درهم متم يونيو  76من  املتوسط للمعاملة الواحدة

، فقد سجلت انخفاضا ةيف السوق األوليالفائدة ت أسعار وعىل غرار مستويا ةيف السوق الثانوياملتداولة فيام يخص أسعار الفائدة 
 .2019نقطة أساس يف املتوسط مقارنة باملستويات املسجلة متم دجنرب  59وبلغ  اآلجالهم جميع 

مقابل  2020مليار درهم متم يونيو  6.015,3 هابلغ حجمفقد ، االستحفاظ التي همت سندات الخزينةعمليات بفيام يتعلق 
  .% 9، بانخفاض ناهز 2019ر درهم متم يونيو مليا 6.646,2
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 التدبري النشيط للخزينة العمومية  
  :ييل امب النقدي السوق يف 2020خالل النصف األول من سنة  الخارجية واملالية الخزينة مديرية تدخالتيزت مت

  .2019 سنة من ألولا النصف خالل منجزة عملية 173 مقابل عملية 185حيث بلغ  ،املنجزة العمليات عددارتفاع  -

 2020خالل الستة أشهر األوىل من سنة  درهم مليار 421,1بلغ  حيث %10بحوايل  املوظف جاميلاإل  الحجمانخفاض  -
. ويرجع هذا االنخفاض باألساس إىل ضعف أو 2019 سنة من األول النصف خاللسجلت  درهم مليار 468,1 مقابل

 127يوم من بني  71(أي  ت فيها إنجاز عمليات توظيف فائض الخزينةالتي متمن األيام  %56 خالل غياب طلب البنوك
من السنة املاضية، وذلك نتيجة لتدخالت بنك املغرب التي بلغت  الفرتة بالنسبة لنفس %21يوم توظيف) مقابل 

مليار  100,4مليار درهم والتي مكنت من تغطية حاجيات سيولة البنوك ( 105,4مستوى قيايس بحجم إجاميل وصل إىل 
 درهم كمتوسط أسبوعي)؛

  مقابل درهم مليار 4,9ليصل إىل يومي  كمتوسطمليار درهم  7,2بحوايل  للخزينة الجاري الحساب رصيدتقليص  -
. ويرجع ذلك أساسا إىل تراكم موجودات الحساب الجاري للخزينة التوظيف عمليات احتساب دون درهم مليار 12,1 

  مليار درهم. 33,7الذي مكن من تعبئة هبات مببلغ  »19- كوفيد«منذ إحداث صندوق جائحة 

بحوايل  )بنوعيهامديرية الخزينة واملالية الخارجية ( طرف من املنجزة التوظيف لعمليات اليومي الفائدة سعرانخفاض  -
. 2019سجل يف متم شهر يونيو  %2,23مقابل  2020خالل النصف األول من سنة  %2,07نقطة أساس، ليبلغ  16,2

ثم  %2 ليصل إىل 2020خالل شهري مارس ويونيو بنك املغرب لذلك باألساس إىل خفض سعر الفائدة الرئييس ويرجع 
  .%1,5 إىل
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 إحصائيات الدينملحق 

 إحصائيات دين الخزينة 
2020يونيو  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011  

  )الدراهمالدين (مباليني  حجم
 375 794 187 747 620 722 332 692 472 657 204 629 565 586 261 554 677 493 924 430 الخزينة دين

 6,3% 3,4% 4,4% 5,3% 4,5% 7,3% 5,8% 12,3% 14,6% 12,0% (%) التغري
 - 64,9% 65,2% 65,1% 64,9% 63,7% 63,3% 61,8% 58,2% 52,5% للناتج الداخيل الخام بالنسبة

 404 627 687 585 637 574 135 539 679 514 396 488 479 445 457 424 805 376 343 331 الداخيل الدين
 7,1% 1,9% 6,6% 4,8% 5,4% 9,6% 5,0% 12,6% 13,7% 13,4% (%) التغري

 - 50,9% 51,8% 50,7% 50,8% 49,4% 48,1% 47,3% 44,4% 40,4% للناتج الداخيل الخام بالنسبة
 971 166 500 161 983 147 197 153 793 142 808 140 086 141 804 129 872 116 581 99 الخارجي الدين
 3,4% 9,1% 3,4%- 7,3% 1,4% 0,2%- 8,7% 11,1% 17,4% 7,8% (%) التغري

 - 14,0% 13,4% 14,4% 14,1% 14,3% 15,2% 14,5% 13,8% 12,1% للناتج الداخيل الخام بالنسبة

  )الدراهم(مباليني  الفوائد تحمالت
 416 17 480 30 046 28 894 27 753 27 033 28 747 25 300 23 731 20 572 18 الخزينة دين

 - 8,7% 0,5% 0,5% 1,0%- 8,9% 10,5% 12,4% 11,6% 4,7% (%) التغري
 - 2,6% 2,5% 2,7% 2,8% 2,8% 2,8% 2,6% 2,4% 2,3% للناتج الداخيل الخام بالنسبة
 - 12,2% 12,0% 12,1% 12,7% 13,3% 12,0% 11,3% 10,3% 9,7% العادية للموارد بالنسبة

 575 15 639 26 313 24 121 24 971 23 047 24 011 22 418 19 336 17 535 15 الداخيل الدين
 -  9,6% 0,8% 0,6% 0,3%- 9,2% 13,4% 12,0% 11,6% 0,8% (%) التغري

 -  2,3% 2,2% 2,3% 2,4% 2,4% 2,4% 2,2% 2,0% 1,9% للناتج الداخيل الخام بالنسبة
 -  10,7% 10,4% 10,5% 11,0% 11,4% 10,2% 9,4% 8,6% 8,1% العادية للموارد بالنسبة

 841 1 841 3 733 3 773 3 782 3 986 3 736 3 882 3 395 3 037 3 الخارجي الدين
 -  2,9% 1,0%- 0,2%- 5,1%- 6,7% 3,8%- 14,3% 11,8% 30,4% (%) التغري

 -  0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% يل الخامللناتج الداخ بالنسبة
 -  1,5% 1,6% 1,6% 1,7% 1,9% 1,8% 1,9% 1,7% 1,6% العادية للموارد بالنسبة

  واملخاطرالتكلفة  مؤرشات

  الدين تكلفة

 - 3,9% 3,9% 4,1% 4,1% 4,3% 4,3% 4,4% 4,5% 4,5% الخزينة دين
 - 4,2% 4,3% 4,5% 4,5% 4,8% 4,7% 4,7% 4,8% 4,8% اخيلالد الدين
 - 2,6% 2,4% 2,6% 2,7% 2,8% 2,9% 3,3% 3,4% 3,3% الخارجي الدين
  املتبقية للسداد الزمنية املدة

أشهر  6سنوات و  5 الخزينة دين أشهر  7سنوات و  5  أشهر  6سنوات و  5  أشهر  6سنوات و  6  ر أشه 10سنوات و  6  سنوات  7  أشهر  10سنوات و  6  أشهر  5سنوات و  6  أشهر  11سنوات و  6  سنوات 7   

شهر  11سنوات و  4 الداخيل الدين أشهر  8سنوات و  4  أشهر  5سنوات و  4  أشهر  9سنوات و  5  أشهر  3سنوات و  6  أشهر  7سنوات و  6  أشهر  5سنوات و  6  سنوات  6  أشهر  7سنوات و  6  أشهر  9سنوات و  6   

أشهر  6سنوات و  7 الخارجي الدين أشهر  5سنوات و  8  سنوات 9  شهر  11سنوات و  8  أشهر  8سنوات و  8  أشهر  8سنوات و  8  أشهر  5سنوات و  8  أشهر  10سنوات و  7  شهر  11سنوات و  7  انسنوات و شهر  8   

  دين الخزينة بنية

  مصدر التمويل (%) حسبالدين  بنية

 79,0% 78,4% 79,5% 77,9% 78,3% 77,6% 75,9% 76,6% 76,3% 76,9% الداخيل الدين
 21,0% 21,6% 20,5% 22,1% 21,7% 22,4% 24,1% 23,4% 23,7% 23,1% الخارجي الدين

  املدة الزمنية املتوسطة املتبقية للسداد (%) حسبالدين  بنية

 13,0% 13,2% 11,4% 12,4% 13,4% 13,9% 15,8% 16,8% 15,5% 13,9% القصري األمد
 41,1% 38,9% 44,6% 40,0% 37,6% 37,9% 33,6% 39,9% 41,3% 43,4% املتوسط األمد
 45,9% 47,9% 44,0% 47,6% 49,0% 48,2% 50,6% 43,3% 43,2% 42,7% الطويل األمد
  العمالت (%) حسبالدين  بنية

 78,3% 78,1% 79,3% 77,8% 77,7% 77,2% 75,6% 76,2% 75,9% 76,3% املغريب الدرهم
 14,3% 14,7% 13,1% 14,6% 16,0% 17,3% 19,3% 18,5% 18,5% 18,1% األورو

 5,8% 5,8% 6,0% 6,3% 5,0% 4,0% 3,5% 3,3% 3,1% 2,9% األمرييك الدوالر
 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,4% 0,5% 0,6% 0,6% 0,7% 0,8% الكويتي الدينار

 0,5% 0,5% 0,6% 0,6% 0,6% 0,5% 0,5% 0,6% 0,8% 0,8% الياباين نيال
 0,8% 0,6% 0,7% 0,4% 0,3% 0,5% 0,5% 0,8% 1,0% 1,1% أخرى عمالت

  الفائدة (%) سعرالدين حسب  بنية

 92,0% 92,3% 92,4% 91,0% 90,9% 91,4% 91,6% 91,4% 92,5% 92,2% ثابت سعر
 8,0% 7,7% 7,6% 9,0% 9,1% 8,6% 8,4% 8,6% 7,5% 7,8% متغري سعر
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 إحصائيات الدين الداخيل للخزينة 

2020يونيو   2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

            )الدراهم(مباليني الداخيلالدينحجم
 404 627 687 585 637 135574 539 679 395514 479488 457445 805424 343376 331 الداخيل الدين

   50,9% 51,8%50,7% 50,8%49,4%48,1%47,3%44,4%40,4% للناتج الداخيل الخام بالنسبة
            (مباليني الدراهم) األدوات حسبالداخيلالدينتوزيع

 159 597 161 557 205 706546 516 028 104490 057470 971426 721412 211356 314 السندات سوق
 50 50 50 50 505050505050 أشهر 6 سندات
 195 30 476 28 382 37828 22 601 24124 37218 43619 03411 08220 17 أخرى أدوات
             (مباليني الدراهم) األمد حسبالداخيلالدينتوزيع

 877 82 979 79 003 45074 77 284 10775 71780 98384 95884 53968 52 القصري األمد
 645 269 296 235 892 797264 219 609 765208 081193 974163 853186 962170 159 املتوسط األمد
 882 274 412 270 743 888235 241 785 523230 681214 500197 994152 842136 118 الطويل األمد

             اليني الدراهم)(مبالداخيلالدينخدمة
 270 49 219 97 624 73488 86 645 57493 896106 33398 605120 42778 71 الدين أصل تحمالت
 771 45 437 93 554 00285 84 440 47491 083104 93797 768118 14777 67 املزادات

 499 3 781 3 070 7323 2 205 1002 8132 28083613961 4 أخرى أدوات
 575 15 639 26 313 12124 24 971 04723 01124 41822 33619 53517 15 الفوائد تحمالت
 082 14 751 23 722 60221 21 585 49121 14921 86419 06716 65615 13 املزادات

 493 1 888 2 591 5192 2 385 5562 8612 5542 2692 8792 1 أخرى أدوات
                     واملخاطرالتكلفةمؤرشات

 هر أش 9سنوات و  6  أشهر 7و  سنوات 6 سنوات  6 أشهر  5سنوات و  6 أشهر  7سنوات و  6 أشهر  3سنوات و  6 أشهر  9سنوات و  5 أشهر  5سنوات و  4 أشهر  8سنوات و  4 شهر  11سنوات و  4 املتوسطة املتبقية للسداد  الزمنية املدة

 - 4,2% 4,3%4,5% 4,6%4,8%4,6%4,7%4,7%4,8% للدين املتوسطة التكلفة
 2,6% 3,0% 2,8%2,8% 2,8%3,1%4,3%4,5%4,1%3,8% الفائدة املتوسط املرجح عند اإلصدار معدل
 13,3% 13,7% 12,9%14,4% 14,6%16,5%19,0%20,0%18,0%16,0% ذو األمد القصري الدين حصة

             لسندات الخزينةالثانويةسوقال
 204 421 247281 188142159150171193,8 )الدراهم (مباليني الباتة املعامالت
 015 6 604 13 868 06213 12 321 4458 3487 0779 0848 0587 4 )الدراهم مباليري( اإلستحفاظ عمليات

 34 70 46 43 533535353435 الدوران (%) معدل
 82 78 75 67 1069982827870 )الدراهم (مباليني املتوسط للمعامالت الحجم
             (مباليني الدراهم) املضمونالداخيلالدين
 778 34 207 35 496 39728 27 928 69523 44721 61120 05119 47518 15 الداخيل املضمون الدين

   3,1% 2,5%2,6% 2,4%2,2%2,2%2,2%2,1%1,9% ناتج الداخيل الخاملل بالنسبة
            (مباليني الدراهم)املزادات  عربالخطوط املصدرة حجم

 159 597 161 557 205 706546 516 028 105490 057470 972426 722412 212356 314اإلجاميل
            022 6 قصريجد  األمد

  731 1 500   418 050408 670604501 5402 4 أسبوع 13
  911  132  165 1 662 7009846 9031 2007008 1 أسبوع 26
 158 14 939 9 097 69320 24 982 44911 72125 89112 27924 6206 10 أسبوع 52
 102 62 669 47 391 01262 51 284 04057 79159 22269 89683 58173 62 سنوات 2
 408 157 432 145 466 581145 140 581 679130 222123 32895 88094 78382 59 سنوات 5

 813 121 368 129 125 240116 98 549 53390 42287 69296 57490 61083 78 سنوات 10
 990 136 322 135 087 665125 123 381 092117 931110 640101 46586 04276 73 سنة 15
 248 72 223 66 082 97757 56 238 96656 54548 46144 46121 26121 21 سنة 20
 800 29 577 22 958 95819 19 945 31218 27513 7753 7752 5752 2 سنة 30

             (مباليني الدراهم)الخزينةاكتتابات
 769 85 393 104 053 680115 110 364 521111 169148 187110 279175 543120 103 اإلجاميل

            958 0424 10025 4 قصريجد  األمد
  931 1 950 535811 3 658 9075 8009 4941 13018 4908 8 أسبوع 13
 911  132 081100 2 859 5147 9504 5292 60035 2002 1 أسبوع 26
 691 10 345 8 316 73417 19 850 14913 25022 8919 27924 6506 11 عأسبو  52
 019 25 317 15 923 40242 26 614 90224 01031 40415 49650 40131 40 سنوات 2
 827 21 479 24 060 34631 35 757 18427 04443 24921 50216 85725 19 سنوات 5

 550 1 707 16 885 87217 8 433 87111 91112 13716 36014 73014 9 سنوات 10
 594 10 703 26 853 9594 12 289 5367 6199 52519 47010 2156 6 سنة 15
 025 6 141 9 739105 272 4217 0854 90020023 1 سنة 20
 222 7 620 2 0130 1 633 0375 20050010 سنة 30
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2020يونيو  2019 20172018 201120122013201420152016    

            املرجح لسندات الخزينة الفائدةالسنوي لسعر  التطور
 %2,57 %2,98 %2,77%2,80 %2,82%3,08%4,27%4,54%4,07%3,75 السنوي السعر

 1,97%  2,18% 2,17%2,15% 2,09%2,52%2,98%3,88%3,37%3,32% أسبوع 13
 2,10%  2,23% 2,19%2,22% 2,21%2,53%2,97%4,03%3,45%3,33% أسبوع 26
 2,24% 2,31% 2,41%2,36% 2,26%2,62%3,10%4,16%3,72%3,46% أسبوع 52
 2,28% 2,42% 2,56%2,48% 2,45%2,77%3,37%4,63%3,98%3,65% سنوات 2
 2,38% 2,65% 2,81%2,83% 2,68%3,14%4,22%5,02%4,20%3,88% سنوات 5

 2,65% 3,03% 3,32%3,27% 3,22%3,54%4,73%5,52%4,51%4,16% سنوات 10
 2,94% 3,45% 3,70%3,80% 3,64%4,00%5,51%5,77%4,64%4,36% سنة 15
 3,21% 3,63% 3,98%4,02% 4,05%4,34%5,57%4,97%4,41% سنة 20
 3,82% 4,20%   4,43% 4,61%4,99%5,69%5,01% سنة 30
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 إحصائيات الدين الخارجي للخزينة 
 2020يونيو  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

           حجم الدين
 971 166 500 161 983 147 197 153 793 142 808 140 086 141 804 129 872 116 581 99 مباليني الدرهم

 323 15 003 15 511 13 694 13 414 13 062 13 862 12 558 11 484 10 966 8 مباليني الدوالر

 179 17 835 16 471 15 421 16 144 14 215 14 603 15 926 15 858 13 610 11 مباليني األورو

 -   14,0% 13,4% 14,4% 14,1% 14,3% 15,2% 14,5% 13,8% 12,1% بالنسبة للناتج الداخيل الخام

            بنية الدين (%)
                       وحسب املقرضحسب األمد 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% متوسط وطويل األمد (األجل األصيل)

 12,7% 13,3% 16,1% 17,4% 16,9% 18,6% 20,1% 23,7% 28,5% 33,6% نو ن الثنائيو املقرض

 6,4% 6,5% 8,0% 9,0% 10,4% 11,9% 13,3% 16,1% 18,8% 21,5% األورويب االتحاددول 

 3,5% 3,6% 4,1% 4,0% 1,3% 1,4% 1,5% 1,5% 1,9% 2,2% الدول العربية

 2,8% 3,2% 4,0% 4,4% 5,2% 5,3% 5,3% 6,1% 7,8% 9,9% دول أخرى

 58,6% 55,7% 55,2% 52,9% 51,2% 48,6% 46,5% 50,6% 47,5% 52,9% املؤسسات الدولية

 28,7% 31,0% 28,7% 29,7% 31,9% 32,8% 33,4% 25,7% 24,0% 13,5% الدولية السندات حاملو

 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% قصري األمد

                       حسب العمالت

 65,8% 66,7% 63,2% 65,6% 71,0% 75,9% 78,8% 77,2% 76,6% 75,8% األورو

 26,7% 26,7% 29,0% 28,4% 22,8% 17,7% 14,5% 14,2% 13,3% 12,4% به والعمالت املرتبطةالدوالر األمرييك 

 1,5% 1,3% 1,4% 1,6% 2,0% 2,3% 2,4% 2,6% 3,1% 3,6% الدينار الكويتي

 2,4% 2,5% 2,9% 2,8% 2,8% 2,3% 2,3% 2,6% 3,2% 3,7% الني الياباين

 3,6% 2,8% 3,5% 1,6% 1,4% 1,8% 2,0% 3,4% 3,8% 4,5% عمالت أخرى

                       حسب سعر الفائدة

 62,0% 64,3% 63,0% 59,4% 58,0% 61,7% 64,9% 63,4% 68,2% 66,5% سعر ثابت 

 38,0% 35,7% 37,0% 40,6% 42,0% 38,3% 35,1% 36,6% 31,8% 33,5% سعر متغري

            خدمة الدين
 767 5 067 12 818 11 016 17 361 11 353 12 128 12 888 11 292 11 712 9 مباليني الدراهم)( الدينمجموع خدمة 

 -   4,8% 5,1% 7,4% 5,2% 5,9% 5,6% 5,8% 5,6% 5,1% بالنسبة للمداخيل العادية (%)

 589 251 1 256 1 743 1 155 1 261 1 438 1 409 1 305 1 198 1 (باملاليني)بالدوالر األمرييك 

 926 3 226 8 085 8 243 13 579 7 368 8 392 8 006 8 897 7 675 6 تحمالت أصل الدين (مباليني الدراهم)

 264 1 041 3 350 3 387 3 369 3 313 3 376 3 361 3 258 3 362 2 املقرضون الثنائيون

 719 826 1 145 2 113 2 110 2 097 2 249 2 153 2 867 1 561 1 دول االتحاد األورويب

 111 256 247 262 248 235 244 252 281 247 الدول العربية

 434 959 958 012 1 011 1 981 883 956 110 1 554 دول أخرى

 662 2 070 5 735 4 399 4 210 4 055 5 016 5 645 4 639 4 313 4 املؤسسات الدولية

 0 115 0 457 5 0 0 0 0 0 0 الدولية حاملو السندات

 841 1 841 3 733 3 773 3 782 3 985 3 736 3 882 3 395 3 037 3 تحمالت الفائدة (مباليني الدراهم)

 222 502 601 561 671 772 864 954 114 1 053 1 الثنائيون املقرضون

 102 225 288 339 402 469 555 603 699 661 دول االتحاد األورويب

 90 181 185 52 57 67 63 66 78 67 الدول العربية

 30 96 128 170 212 236 246 285 337 325 دول أخرى

 727 502 1 344 1 121 1 018 1 120 1 218 1 280 1 466 1 172 1 املؤسسات الدولية

 892 837 1 788 1 091 2 093 2 093 2 654 1 648 1 815 812 حاملو السندات الدولية

             لدين (مباليني الدراهم)سحوبات ا
 334 10 448 25 247 6 799 16 388 10 687 8 684 17 016 23 147 23 954 13 مجموع السحوبات

 900 727 395 757 5 244 1 394 868 591 1 258 3 514 2 الثنائيون املقرضون

906 348 351 463 322 621 863 157 2 943 1 األورويب االتحاددول   812 

 69 19 0 695 4 0 24 187 32 237 188 الدول العربية

 19 18 47 711 781 48 60 696 864 383 دول أخرى

 434 9 134 14 852 5 042 11 144 9 293 8 649 5 003 15 050 7 440 11 املؤسسات الدولية

 0 587 10 0 0 0 0 167 11 422 6 839 12 0 حاملو السندات الدولية
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 الدين الخارجي العمومي إحصائيات 
 2020يونيو  2019 20172018 201120122013201420152016 

           حجم الدين
 942 346 892 339 615 558326 332 468 985312 071300 746278 713234 108212 189مباليني الدراهم
 840 31 575 31 821 72729 29 354 92129 34927 90325 08220 02819 17مباليني الدوالر
 695 35 431 35 145 64634 35 950 38530 75230 80130 22228 04825 22مباليني األورو

   29,5% 29,5%31,3% 30,8%30,5%30,0%26,1%25,1%23,1% بالنسبة للناتج الداخيل الخام
            بنية الدين (%)

               وحسب املقرضمدحسب األ 
 100,0% 100,0% 100,0%100,0% 100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0% متوسط وطويل األمد (األجل األصيل)

 24,8% 25,6% 28,4%29,4% 28,9%28,4%29,5%32,8%35,2%38,7%الثنائيوناملقرضون
 16,5% 16,9% 18,7%19,8% 19,8%19,9%21,1%23,4%23,4%24,4%األورويباالتحاددول

 3,4% 3,6% 4,0%3,9% 2,8%2,7%2,5%2,7%3,2%3,9%الدول العربية
 4,9% 5,1% 5,7%5,7% 6,3%5,8%5,9%6,7%8,6%10,4%دول أخرى

 51,4% 49,4% 48,8%47,3% 45,9%45,2%45,4%51,0%49,2%51,7%املؤسسات الدولية
 23,8% 25,0% 22,8%23,3% 25,2%26,4%25,1%16,2%15,6%9,6% والبنوك التجاريةالسندات الدولية حاملو

 0,0% 0,0% 0,0%0,0% 0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%قصري األمد
              بنية الدين حسب املقرتضني

 48,1% 47,5% 45,3%46,1% 45,7%46,8%50,7%55,3%54,9%52,7%دين الخزينة
 51,9% 52,5% 54,7%53,9% 54,3%53,2%49,3%44,7%45,1%47,3% ألدين الخارجي لباقي املقرتضني العموميني

 50,7% 51,5% 54,2%53,5% 54,0%52,9%48,9%44,2%44,5%46,5%املؤسسات العمومية
 0,4% 0,4% 0,1%0,2% 0,2%0,2%0,3%0,3%0,4%0,6% القطاع البنيك العمومي

 0,6% 0,5% 0,3%0,1% 0,1%0,1%0,1%0,2%0,2%0,2%الجامعات املحلية
 0,2% 0,1% 0,1%0,1% 0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0% املؤسسات ذات املنفعة العمومية

            حسب العمالت
% 59,6%61,1% 61,4%63,1%68,8%73,8%72,7%71,3%األورو 16 ,8 %61,3 

 28,3% 28,2% 29,6%29,1% 28,0%24,8%18,9%12,5%11,1%9,7% به والعمالت املرتبطةالدوالر األمرييك
 4,6% 4,6% 4,7%4,5% 5,0%6,3%6,3%7,1%8,0%8,8%الدينار الكويتي

 3,5% 3,5% 3,8%3,6% 3,8%3,6%3,5%4,2%5,6%7,0%الني الياباين
 2,3% 1,9% 2,3%1,7% 1,8%2,2%2,5%2,4%2,6%3,2%عمالت أخرى

             حسب سعر الفائدة
 73,4% 74,9% 75,3%74,1% 74,3%76,3%76,0%74,2%77,1%77,5%سعر ثابت
 26,6% 25,1% 24,7%25,9% 25,7%23,7%24,0%25,8%22,9%22,5%سعر متغري

            خدمة الدين
 667 14 233 29 586 05928 32 078 69429 58424 84722 95821 53319 17 مجموع خدمة الدين (مباليني الدراهم)

   5,4% 5,8%6,8% 6,8%6,0%5,7%6,0%5,7%5,3% بالنسبة للمداخيل الجارية مليزان األداءات
 496 1 030 3 038 2843 3 957 5212 6782 5902 3072 1632 2 بالدوالر األمرييك (باملاليني)

 525 10 689 20 979 38919 23 296 97520 16115 95815 72114 86613 11 تحمالت أصل الدين (مباليني الدراهم)
 667 4 619 9 550 2939 8 754 4507 0066 6936 4885 3825 4الثنائيوناملقرضون

 282 3 043 7 108 8207 5 467 3635 1554 7594 3743 9473 2دول االتحاد األورويب
 451 815 758722 566623674664708749الدول العربية

 934 761 1 720 7151 1 538 3791 1871 2601 4911 8691دول أخرى
 381 5 086 10 673 7449 8 743 68811 4308 9128 4087 6527 6املؤسسات الدولية

 477 984 352756 6 353725837799 8328251 والبنوك التجاريةندات الدولية حاملو الس
 142 4 544 8 607 6708 8 782 7198 4238 8897 2376 6676 5 تحمالت الفائدة (مباليني الدراهم)

 883 859 1 119 0422 2 106 1182 0002 9832 1021 9612 1الثنائيوناملقرضون
 550 140 1 366 3871 1 433 4521 3741 3131 3161 2241 1اد األورويبدول االتح

 194 397 263398 235250221219247250الدول العربية
 139 322 392355 502536449407419423دول أخرى

 551 1 240 3 134 9343 2 908 0422 1493 0683 1173 6863 2املؤسسات الدولية
 708 1 445 3 354 6943 3 768 5593 2743 8382 0181 0201 1 والبنوك التجاريةملو السندات الدولية حا

             سحوبات الدين (مباليني الدراهم)
 585 16 480 39 281 66819 35 894 49631 70537 19452 49541 53337 25 سحوبات الدين (مباليني الدراهم)

 635 2 741 4 834 7714 14 457 67112 9448 37110 03010 0969 7الثنائيونرضوناملق
 209 2 414 4 607 3123 7 900 0447 0946 5289 0158 5437 5األورويباالتحاددول

 113 75 743467 5 244 3391 7863064256541الدول العربية
 313 252 716760 1 313 2883 1961 4181 7091 7671دول أخرى

 950 13 143 20 834 89712 20 281 72319 43017 60514 51323 16014 18املؤسسات الدولية
 596 14 613 1 0 102156 33111 21827 9527 27713 والبنوك التجاريةحاملو السندات الدولية 
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