


2010-1فصل2009-4فصل20052006200720082009

7,4647,6938,5508,42910,01710,0179,844األهريكي الذوالر ثواليين القيوخ     

6,3295,8395,8066,0706,9586,9587,284األورو ثواليين القيوخ     

69,04165,05765,94668,25978,73878,73881,528الذرهن 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   

38.3%36.6%36.6%35.5%28.9%30.8%32.6%انثنائي انذين     

25.3%26.6%26.6%24.0%18.7%18.8%18.6%األوروبي اإلجحاد دول       

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

10.2%7.2%7.2%8.0%7.0%8.6%9.8%أخرى دول       

54.5%55.9%55.9%58.1%55.6%54.4%49.5%انذونية انمؤسسات     

7.2%7.5%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  

13.1%10.6%10.6%12.0%11.9%21.9%26.7%األمريكي انذوالر     

73.9%76.8%76.8%75.9%77.6%65.5%58.3%األورو     

3.4%3.3%3.3%3.9%2.7%4.0%4.7%انياباني انين     

9.6%9.3%9.3%8.2%7.8%8.6%10.3%أخرى عمالت     

الفبئذح أسعبر حست- ج  

59.5%57.1%57.1%54.0%59.3%53.7%54.0%ثابحة     

2.2%2.6%2.6%4.6%6.2%8.3%9.8%ثابحة شبه     

38.3%40.3%40.3%41.4%34.5%38.0%36.2%عائمة     

  II -(الوئىيخ النسجخ) الذين حجن تىزيع

  I -الذين حجن

للخسينخ الخبرجي للذين اإلحصبئيخ النشرح
2010 هبرش

2010 شحنبر 30:  انمقبم اننشر 2010 يونيو 30:   اننشر جاريخ

------
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للخسينخ الخبرجي للذين اإلحصبئيخ النشرح
2010 هبرش

------

2010-1فصل2009-4فصل20052006200720082009

13,13011,80214,05812,3117,8171,6802,166الذين خذهخ هجوىع    

1,4751,3371,7101,580963207266األهريكي الذوالر ثواليين القيوخ   
4.6%6.7%9.2%8.9%11.1%نهميزانية انعادية انمذاخيم إني اننسبة     

10,7419,36211,3499,4694,9541,2911,558الذين أصل   

3,7653,5503,0532,0852,305841671انثنائي انذين     

2,5901,9641,9041,4171,605664444األوروبي اإلجحاد دول       

3409022882132274568انعربية انذول       

836683861454473132159أخرى دول       

4,3363,4853,0792,7762,649450887انذونية انمؤسسات     

2,6402,3275,2174,608000انحجارية األبناك     

2,3892,4402,7092,8422,863389608الفىائذ    

7476987956241,024189278انثنائي انذين     

447425555406790132213األوروبي اإلجحاد دول       

71687572751620انعربية انذول       

2292051651471594145أخرى دول       

1,1471,1971,4381,6771,535200330انذونية انمؤسسات     

49554547654130400انحجارية األبناك     

7,4846,66312,59711,48214,9757,8054,139الوسحىثبد هجوىع   

1,2591,6032,3496,6277,3072,9292,894انثنائي انذين     

1501,1621,9275,4916,3232,590343األوروبي اإلجحاد دول       

403390232408191224انعربية انذول       

706511907287933172,547أخرى دول       

6,2245,0604,6694,8557,6684,8761,245انذونية انمؤسسات     

005,5800000انحجارية األبناك     

   VI -(الذرهن ثواليين) الوسحىثبد

  III -(الذرهن ثواليين) الذين خذهخ
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للخسينخ الخبرجي للذين اإلحصبئيخ النشرح
2010 هبرش

------

2011201220132014201520162017

9,0589,2648,3508,1677,8787,53912,803الذين خذهخ هجوىع   

1,0901,1151,0059839489081,541األهريكي الذوالر ثواليين القيوخ   

6,6437,0306,3076,3046,2036,02911,458الذين أصل   

2,1632,7852,8642,8312,6482,5962,556انثنائي انذين     

1,4371,5811,7351,7561,6361,5991,574األوروبي اإلجحاد دول       

246236238233187187187انعربية انذول       

480968891842825810795أخرى دول       

4,4804,2453,4433,4733,5553,4333,289انذونية انمؤسسات     

000033305,613انحجارية األبناك     

2,4152,2342,0431,8631,6751,5101,345الفىائذ   

957886794692591501413انثنائي انذين     

587538485424362309258األوروبي اإلجحاد دول       

64564942353025انعربية انذول       

306292260226194162130أخرى دول       

1,1561,046947869782707630انذونية انمؤسسات     

302302302302302302302انحجارية األبناك     

2011-1فصل2010-4فصل2010-3فصل2010-2فصل2010-06شهر2010-05شهر2010-04شهر

4674996881,6542,4111,8682,279الذين خذهخ هجوىع   

566083199290225274األهريكي الذوالر ثواليين القيوخ   

3413823061,0291,7621,3861,622انذين أصم   

126117382625649482657انفوائذ   

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
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