


2010-2فصل2010-1فصل20052006200720082009

12,52713,70915,82316,49219,37218,97217,974األهريكي الذوالر ثوالييي القيوخ     

10,62210,40610,74411,87613,45614,03914,678األورو ثوالييي القيوخ     

115,871115,927122,043133,557152,267157,127161,300الذرهن ثوالييي القيوخ     

20.8%19.4%19.8%20.1%22.0%الخبم الذاخلي الٌبتج إلً الٌسجخ     

والوقرضيي األجل حست- أ   

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

42.0%41.3%40.1%40.3%36.4%37.0%37.7%انثىائي انذيه     

26.1%27.0%27.8%26.6%24.3%24.4%24.1%األوروبي اإلجحاد دول       

األوروبي اإلجحاد دول 4.3%4.1%4.0%4.7%4.3%4.0%4.2%انعربية انذول       

11.6%10.2%8.3%9.1%7.8%8.5%9.5%أخرى دول       

50.9%51.6%52.4%52.4%50.7%49.7%47.4%انذونية انمؤسسات     

7.1%7.1%7.5%7.2%12.9%13.3%14.9%انحجارية األبىاك     

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

الوذيٌخ الجهخ حست- ة   

51.4%51.9%51.7%51.1%54.0%56.1%59.6%الخسيٌخ هذيىًيخ     

انعمومية انمؤسسات48.6%48.1%48.3%48.9%46.0%43.9%40.4%الوضوىى الذيي     

47.3%46.7%46.9%46.9%43.5%40.8%36.3%انعمومية انمؤسسات       

1.0%1.1%1.1%1.6%2.0%2.5%3.4%انبىكي انقطاع       

0.3%0.3%0.3%0.4%0.5%0.6%0.7%انمحهية انجماعات       

2010 دجىبر 31:  انمقبم انىشر 2010 شحىبر 30:   انىشر جاريخ

   I -الذيي حجن

------

العوىهي الخبرجي للذيي اإلحصبئيخ الٌشرح
2010 يىًيى

   II -(الوئىيخ الٌسجخ)  الذيي حجن تىزيع
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العوىهي الخبرجي للذيي اإلحصبئيخ الٌشرح
2010 يىًيى

2010-2فصل2010-1فصل20052006200720082009

العوالد حست- ج   

10.8%9.8%8.4%9.6%9.4%15.8%20.5%األمريكي انذوالر     

68.6%70.7%72.7%70.4%72.3%65.4%59.6%األورو     

7.3%6.6%6.2%6.9%5.5%6.2%7.0%انياباوي انيه     

13.3%12.9%12.7%13.1%12.8%12.6%12.9%أخرى عمالت     

الفبئذح أسعبر حست- د   

77.7%74.5%73.1%72.4%75.3%70.7%68.2%ثابحة     

1.1%1.5%1.7%2.9%4.1%5.7%7.6%ثابحة شبه     

21.2%24.0%25.2%24.7%20.6%23.6%24.2%عائمة     

21,17518,61720,14118,27914,2253,4943,911الذيي خذهخ هجوىع    

2,3792,1082,4502,3451,752428448األهريكي الذوالر ثوالييي القيوخ   
5.1%5.5%6.8%7.1%9.3%األداءات نميزان انجارية انمذاخيم إني انىسبة     

17,01414,41915,45513,3119,1042,3552,568الذيي أصل   

7,3765,2694,5763,6333,964940980انثىائي انذيه     

4,3013,3593,0682,5512,819648683األوروبي اإلجحاد دول       

5081,147541458487113144انعربية انذول       

2,566763968624658179153أخرى دول       

6,0595,8944,4284,3054,3411,2051,362انذونية انمؤسسات     

3,5793,2566,4515,373799211226انحجارية األبىاك     

4,1614,1984,6864,9685,1211,1381,343الفىائذ   

1,3761,2731,4291,3321,778466348انثىائي انذيه     

8878309878621,264348223األوروبي اإلجحاد دول       

1251331651842105456انعربية انذول       

3643112762853046568أخرى دول       

2,0522,1222,5082,8522,810614643انذونية انمؤسسات     

73380374978453358352انحجارية األبىاك     

   III -(الذرهن ثوالييي) الذيي خذهخ
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العوىهي الخبرجي للذيي اإلحصبئيخ الٌشرح
2010 يىًيى

2010-2فصل2010-1فصل20052006200720082009

14,73116,36122,32022,63328,0346,4154,677الوسحىثبد هجوىع   

3,9555,1786,42611,09911,8404,2152,296انثىائي انذيه     

1,7223,1854,0878,6539,6181,1201,004األوروبي اإلجحاد دول       

9901,3381,3971,22166814948انعربية انذول       

1,2436559421,2241,5542,9471,244أخرى دول       

10,1579,4139,22410,91815,1522,2001,696انذونية انمؤسسات     

6191,7706,6706171,0420686انحجارية األبىاك     

2011201220132014201520162017

17,09117,31216,12715,62315,13114,22018,969الذيي خذهخ هجوىع   

1,8991,9231,7921,7361,6811,5802,107األهريكي الذوالر ثوالييي القيوخ   

12,29912,78912,13112,01111,90611,38916,474الذيي أصل   

4,4615,1515,3635,3065,2015,1194,954انثىائي انذيه     

2,9033,0913,2673,2393,2033,1453,005األوروبي اإلجحاد دول       

634595634642576561551انعربية انذول       

9241,4651,4621,4251,4221,4131,398أخرى دول       

7,1236,9486,0786,0446,0815,7765,566انذونية انمؤسسات     

7156906906616244945,954انحجارية األبىاك     

4,7924,5233,9963,6123,2252,8312,495الفىائذ   

1,7611,7321,4831,3151,148985833انثىائي انذيه     

1,1061,024914805700597506األوروبي اإلجحاد دول       

1841661481301149985انعربية انذول       

471542421380334289242أخرى دول       

2,5402,3282,0791,8901,6961,4881,323انذونية انمؤسسات     

491463434407381358339انحجارية األبىاك     

   V -(الذرهن ثوالييي) القبئن الرصيذ علً ثٌبء الذيي خذهخ تىقعبد

   VI -(الذرهن ثوالييي) الوسحىثبد
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العوىهي الخبرجي للذيي اإلحصبئيخ الٌشرح
2010 يىًيى

2011-2فصل2011-1فصل2010-4فصل2010-3فصل2010-09شهر2010-08شهر2010-07شهر

7071,5281,6533,8884,6013,8304,641الذيي خذهخ هجوىع   

79170184432511426516األهريكي الذوالر ثوالييي القيوخ   

4901,0531,2482,7913,1642,7063,204انذيه أصم   

2174754051,0971,4371,1241,437انفوائذ   

أشهر ثالثخ أجل داخل سٌىيب رثع الجيبًبد تحذيث:  الٌشر ثرًبهج

(انخارجي انذيه جذبير قسم) انخارجية وانمانية انخزيىة مذيرية:  انمصذر

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

   IV  -القصير الوذي علً الذيي خذهخ تىقعبد
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