


2009-4فصل2009-3فصل20052006200720082009

12,52713,70915,82316,49219,36818,47619,368األهريكي الذوالر ثوالييي القيوخ     

10,62210,40610,74411,87613,45312,66013,453األورو ثوالييي القيوخ     

115,871115,927122,043133,557152,232143,592152,232الذرهن 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    

40.0%39.9%40.0%40.3%36.4%37.0%37.7%انثىائي انذيه     

27.8%27.3%27.8%26.6%24.3%24.4%24.1%األوروبي اإلجحاد دول       

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

8.2%8.5%8.2%9.1%7.8%8.5%9.5%أخرى دول       

52.4%52.0%52.4%52.4%50.7%49.7%47.4%انذونية انمؤسسات     

7.5%8.1%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   

51.8%50.2%51.8%51.1%54.0%56.1%59.6%الخسيٌخ هذيىًيخ     

انعمومية انمؤسسات48.2%49.8%48.2%48.9%46.0%43.9%40.4%الوضوىى الذيي     

46.8%48.1%46.8%46.9%43.5%40.8%36.3%انعمومية انمؤسسات       

1.1%1.3%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 يوويو 31:  انمقبم انىشر 2010 مارس 31:   انىشر جاريخ

   I -الذيي حجن

------

العوىهي الخبرجي للذيي اإلحصبئيخ الٌشرح
2009 دجٌجر

   II -(الوئىيخ الٌسجخ)  الذيي حجن تىزيع
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العوىهي الخبرجي للذيي اإلحصبئيخ الٌشرح
2009 دجٌجر

2009-4فصل2009-3فصل20052006200720082009

العوالد حست- ج   

8.6%8.6%8.6%9.6%9.4%15.8%20.5%األمريكي انذوالر     

72.7%72.7%72.7%70.4%72.3%65.4%59.6%األورو     

6.2%6.5%6.2%6.9%5.5%6.2%7.0%انياباوي انيه     

12.5%12.2%12.5%13.1%12.8%12.6%12.9%أخرى عمالت     

الفبئذح أسعبر حست- د   

72.1%72.3%72.1%72.4%75.3%70.7%68.2%ثابحة     

1.7%2.0%1.7%2.9%4.1%5.7%7.6%ثابحة شبه     

26.2%25.7%26.2%24.7%20.6%23.6%24.2%عائمة     

21,17518,61720,14118,27914,2183,3343,864الذيي خذهخ هجوىع    

2,3792,1082,4502,3451,751420501األهريكي الذوالر ثوالييي القيوخ   
5.1%5.5%6.8%7.1%9.3%األداءات نميزان انجارية انمذاخيم إني انىسبة     

17,01414,41915,45513,3119,1062,1722,785الذيي أصل   

7,3765,2694,5763,6333,9679371,498انثىائي انذيه     

4,3013,3593,0682,5512,8206111,163األوروبي اإلجحاد دول       

5081,147541458487108120انعربية انذول       

2,566763968624660218215أخرى دول       

6,0595,8944,4284,3054,3401,0371,074انذونية انمؤسسات     

3,5793,2566,4515,373799198213انحجارية األبىاك     

4,1614,1984,6864,9685,1131,1621,079الفىائذ   

1,3761,2731,4291,3321,777380451انثىائي انذيه     

8878309878621,263239312األوروبي اإلجحاد دول       

1251331651842105149انعربية انذول       

3643112762853049090أخرى دول       

2,0522,1222,5082,8522,802727567انذونية انمؤسسات     

7338037497845345661انحجارية األبىاك     

   III -(الذرهن ثوالييي) الذيي خذهخ
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العوىهي الخبرجي للذيي اإلحصبئيخ الٌشرح
2009 دجٌجر

2009-4فصل2009-3فصل20052006200720082009

14,73116,36122,32022,63327,9545,03811,434الوسحىثبد هجوىع   

3,9555,1786,42611,09911,8101,9635,259انثىائي انذيه     

1,7223,1854,0878,6539,6251,5684,413األوروبي اإلجحاد دول       

9901,3381,3971,221656194173انعربية انذول       

1,2436559421,2241,529201673أخرى دول       

10,1579,4139,22410,91815,1023,0756,175انذونية انمؤسسات     

6191,7706,6706171,04200انحجارية األبىاك     

2010201120122013201420152016

15,48215,96315,58514,32113,75313,32612,521الذيي خذهخ هجوىع   

1,9642,0251,9771,8171,7441,6901,588األهريكي الذوالر ثوالييي القيوخ   

10,69911,72611,72910,85510,63210,54510,083الذيي أصل   

4,3894,1854,4474,5434,4864,4154,386انثىائي انذيه     

3,0842,8223,0203,1833,1603,1573,101األوروبي اإلجحاد دول       

528567532538545486473انعربية انذول       

777796895822781772812أخرى دول       

5,5296,8686,6345,6645,5285,5505,251انذونية انمؤسسات     

781673648648618580446انحجارية األبىاك     

4,7834,2373,8563,4663,1212,7812,438الفىائذ   

1,6561,5171,3821,2391,097961827انثىائي انذيه     

1,1931,080982881777676580األوروبي اإلجحاد دول       

1771601441271129986انعربية انذول       

286277256231208186161أخرى دول       

2,6142,2372,0181,7981,6211,4421,254انذونية انمؤسسات     

513483456429403378357انحجارية األبىاك     

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

   VI -(الذرهن ثوالييي) الوسحىثبد
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العوىهي الخبرجي للذيي اإلحصبئيخ الٌشرح
2009 دجٌجر

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

6751,2681,5983,5413,9083,6284,406الذيي خذهخ هجوىع   

86161203449496460559األهريكي الذوالر ثوالييي القيوخ   

4767821,1882,4462,5262,6533,074انذيه أصم   

1994864101,0951,3829751,332انفوائذ   

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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