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  المدى طويل و المتوسط الخارجي الدين
  

  المدى طويل و المتوسط الخارجي الدين مؤشرات
** 2013 * 2012 2011 المسمى 

6 120,8(2) 5 718,7(1) 3 810,7 السحوبات 

5 120,8(2) 4 755,0(1) 2 503,2 سحوبات الدولة     

1 000,0 963,7 1 307,5 سحوبات المؤسسسات     

3 367,8 4 089,4 3 736,6 خدمة الدین 

2 200,6 2 490,9 2 571,1 خدمة دین الدولة     

1 167,2 1 598,5 1 165,5 خدمة دین المؤسسسات     

31 632,0 28 462,0 25 348,0 قائم  الدین  الخارجي 

22 568,7 19 713,8 16 701,4 قائم دین الدولة     

9 063,3 8 748,2 8 646,6 قائم دین المؤسسسات    

8,1 10,5 10,6
نسبة خدمة الدین  الخارجي 
% من المقابیض  الجاریة  بـ

39,7 39,5 38,8
نسبة التداین  الخارجي 

دخل  القومي  المتاح  اإلجمالي  بـ % من اال

28,3 27,4 25,6 % نسبة تداین الدولة بـ            

11,4 12,1 13,2 % نسبة تداین المؤسسات بـ            
  

  .معطيات أولية*   

  .توقعات**  

  .د بعنوان السحوبات على صندوق النقد العربي.م 217بما في ذلك  )1(
  .د بعنوان السحوبات على صندوق النقد الدولي.م 1072بما في ذلك  )2(

  
 

 السنة هذه موفى في المدى والمتوسط الطويل الخارجي الدين قائم يتجاوز لم 2012 سنة في المرتفع السحوبات حجم من بالرغم -
  .الدين أصل سداد قيمة بسبب وذلك اإلجمالي المتاح القومي الدخل من%  39,5 الخارجي التداين نسبة بذلك لتبلغ د.م28.462

  
  
  
  
  

  أهم السحوبات

   القطري، الرقاعي القرض بعنوان د.م 761 -

   األمريكية، المتحدة الواليات حكومة من المضمون الرقاعي القرض بعنوان د.م765  -

   الميزانية، دعم برنامج لتمويل الدولي البنك قرض بعنوان د.م791  -

   المندمجة، والتنمية االقتصادي اإلنعاش برنامج لتمويل للتنمية اإلفريقي البنك قرض بعنوان د.م794  -

   الخارجي للتعاون الياباني البنك بضمان الرقاعي القرض بعنوان د.م 474 -

   .العربي النقد صندوق لقرض األول القسط بعنوان د.م 217 -



2 
 

  التسديدات أهم

   ،)Global USD - دوالر مليون 650(  العالمية المالية السوق على الرقاعي القرض أصل  تسديد بعنوان د.م 992 -

) دوالر مليون 230( األجنبية البنوك من ومجوعة Zitouna Télécom بين المبرم للقرض المبكر التسديد بعنوان د.م 357 -
  .ABC-Bahrein  رأسها وعلى

  

  

  

  

  

  )الخارجي و الداخلي( العمومي الدين
  

  العمومي الدين مؤشرات
** 2013 * 2012 2011 المسمى

35 798,0 31 418,1 28 779,5 قائم  الدین العمومي

45,7 44,0 44,0
نسبة التداین العمومي

  % من الناتج المحلي اإلجمالي بـ

  .معطيات أولية*   

  .توقعات**  
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