


2009-4فصل2009-3فصل20052006200720082009

7,4647,6938,5508,42910,0269,28110,026األهريكي الذوالر ثواليين القيوخ     

6,3295,8395,8066,0706,9646,3596,964األورو ثواليين القيوخ     

69,04165,05765,94668,25978,80472,12878,804الذرهن ثواليين القيوخ     

10.8%9.9%10.7%11.3%13.1%الخبم الذاخلي النبتج إلً النسجخ     

والوقرضين األجل حست- أ  

100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%األجل طىيل أو هتىسط   

36.5%36.9%36.5%35.5%28.9%30.8%32.6%انثنائي انذين     

26.6%26.3%26.6%24.0%18.7%18.8%18.6%األوروبي اإلجحاد دول       

2.8%3.1%2.8%3.5%3.2%3.5%4.3%انعربية انذول       

7.1%7.5%7.1%8.0%7.0%8.6%9.8%أخرى دول       

56.0%55.1%56.0%58.1%55.6%54.4%49.5%انذونية انمؤسسات     

7.5%8.0%7.5%6.4%15.5%14.8%17.9%انحجارية األبناك     

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

العوالد حست- ة  

10.5%10.5%10.5%12.0%11.9%21.9%26.7%األمريكي انذوالر     

76.7%77.4%76.7%75.9%77.6%65.5%58.3%األورو     

3.3%3.6%3.3%3.9%2.7%4.0%4.7%انياباني انين     

9.5%8.5%9.5%8.2%7.8%8.6%10.3%أخرى عمالت     

الفبئذح أسعبر حست- ج  

55.1%54.3%55.1%54.0%59.3%53.7%54.0%ثابحة     

2.6%3.1%2.6%4.6%6.2%8.3%9.8%ثابحة شبه     

42.3%42.6%42.3%41.4%34.5%38.0%36.2%عائمة     

  II -(الوئىيخ النسجخ) الذين حجن تىزيع

  I -الذين حجن

للخسينخ الخبرجي للذين اإلحصبئيخ النشرح
2009 دجنجر

2010 يونيو 30:  انمقبم اننشر 2010 مارس 31:   اننشر جاريخ

------
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للخسينخ الخبرجي للذين اإلحصبئيخ النشرح
2009 دجنجر

------

2009-4فصل2009-3فصل20052006200720082009

13,13011,80214,05812,3117,8192,1451,680الذين خذهخ هجوىع    

1,4751,3371,7101,580963270218األهريكي الذوالر ثواليين القيوخ   
4.6%6.7%9.2%8.9%11.1%نهميزانية انعادية انمذاخيم إني اننسبة     

10,7419,36211,3499,4694,9551,4371,291الذين أصل   

3,7653,5503,0532,0852,306663841انثنائي انذين     

2,5901,9641,9041,4171,605412664األوروبي اإلجحاد دول       

3409022882132276145انعربية انذول       

836683861454474190132أخرى دول       

4,3363,4853,0792,7762,649775450انذونية انمؤسسات     

2,6402,3275,2174,608000انحجارية األبناك     

2,3892,4402,7092,8422,863708389الفىائذ    

7476987956241,023259188انثنائي انذين     

447425555406789175132األوروبي اإلجحاد دول       

71687572751916انعربية انذول       

2292051651471596440أخرى دول       

1,1471,1971,4381,6771,535449200انذونية انمؤسسات     

49554547654130500انحجارية األبناك     

7,4846,66312,59711,48214,9402,6077,922الوسحىثبد هجوىع   

1,2591,6032,3496,6277,2771,2413,047انثنائي انذين     

1501,1621,9275,4916,3291,1072,718األوروبي اإلجحاد دول       

4033902324081796122انعربية انذول       

7065119072876973307أخرى دول       

6,2245,0604,6694,8557,6631,3664,875انذونية انمؤسسات     

005,5800000انحجارية األبناك     

   VI -(الذرهن ثواليين) الوسحىثبد

  III -(الذرهن ثواليين) الذين خذهخ
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للخسينخ الخبرجي للذين اإلحصبئيخ النشرح
2009 دجنجر

------

2010201120122013201420152016

7,8418,4558,2267,2256,8796,6396,365الذين خذهخ هجوىع   

9951,0721,043916873842807األهريكي الذوالر ثواليين القيوخ   

5,5566,4206,3775,5545,3645,2785,139الذين أصل   

2,4552,1252,3572,4232,3672,1842,133انثنائي انذين     

1,7251,4321,5861,7241,7211,6001,563األوروبي اإلجحاد دول       

223235225227222178178انعربية انذول       

507458546472424406392أخرى دول       

3,1014,2954,0203,1312,9973,0943,006انذونية انمؤسسات     

000033300انحجارية األبناك     

2,2852,0351,8491,6711,5151,3611,226الفىائذ   

890776706628546468398انثنائي انذين     

665567518464404345293األوروبي اإلجحاد دول       

68605346393328انعربية انذول       

1571491351181039077أخرى دول       

1,090954838738664588523انذونية انمؤسسات     

305305305305305305305انحجارية األبناك     

2010-4فصل2010-3فصل2010-2فصل2010-1فصل2010-03شهر2010-02شهر2010-01شهر

3858659662,2161,5662,3481,711الذين خذهخ هجوىع   

49110123281199298217األهريكي الذوالر ثواليين القيوخ   

3085147271,5499351,7631,309انذين أصم   

77351239667631585402انفوائذ   

أشهر ثالثخ أجل داخل سنىيب رثع الجيبنبد تحذيث:  النشر ثرنبهج

(انخارجي انذين جذبير قسم) انخارجية وانمانية انخزينة مذيرية:  انمصذر

http://www.finances.gov.ma:  األنحرنيث عهي انموقع

  IV -القصير الوذي علً الذين خذهخ تىقعبد

  V -(الذرهن ثواليين) القبئن الرصيذ علً ثنبء الذين خذهخ تىقعبد

0

1,500

3,000

4,500

6,000

7,500

2010201120122013201420152016

توقعات مستحقات األقساط

ثنائي متعدد األطراف أبناك تجارية

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2010201120122013201420152016

توقعات مستحقات الفوائد

ثنائي متعدد األطراف أبناك تجارية

2010-1فصم
28%

2010-2فصم
20%

2010-3فصم
30%

2010-4فصم
22%
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