


2010-3فصل2010-2فصل20052006200720082009

7,4647,6938,5508,42910,0179,19010,196األهريكي الذوالر ثواليين القيوخ     

6,3295,8395,8066,0706,9587,5057,477األورو ثواليين القيوخ     

69,04165,05765,94668,25978,73882,47583,821الذرهن ثواليين القيوخ     

10.7%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   

38.5%40.3%36.6%35.5%28.9%30.8%32.6%انثنائي انذين     

24.9%25.2%26.6%24.0%18.7%18.8%18.6%األوروبي اإلجحاد دول       

2.6%2.9%2.8%3.5%3.2%3.5%4.3%انعربية انذول       

11.1%12.2%7.2%8.0%7.0%8.6%9.8%أخرى دول       

55.0%53.4%55.9%58.1%55.6%54.4%49.5%انذونية انمؤسسات     

6.5%6.4%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  

13.2%15.0%10.6%12.0%11.9%21.9%26.7%األمريكي انذوالر     

72.8%71.5%76.8%75.9%77.6%65.5%58.3%األورو     

3.6%3.8%3.3%3.9%2.7%4.0%4.7%انياباني انين     

10.3%9.7%9.3%8.2%7.8%8.6%10.3%أخرى عمالت     

الفبئذح أسعبر حست- ج  

63.6%64.6%57.1%54.0%59.3%53.7%54.0%ثابحة     

1.6%1.9%2.6%4.6%6.2%8.3%9.8%ثابحة شبه     

34.8%33.5%40.3%41.4%34.5%38.0%36.2%عائمة     

للخسينخ الخبرجي للذين اإلحصبئيخ النشرح
2010 شتنجر
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  II -(الوئىيخ النسجخ) الذين حجن تىزيع

  I -الذين حجن
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2010-3فصل2010-2فصل20052006200720082009

13,13011,80214,05812,3117,8171,5632,489الذين خذهخ هجوىع    

1,4751,3371,7101,580963179289األهريكي الذوالر ثواليين القيوخ   
4.6%6.7%9.2%8.9%11.1%نهميزانية انعادية انمذاخيم إني اننسبة     

10,7419,36211,3499,4694,9549711,819الذين أصل   

3,7653,5503,0532,0852,305346771انثنائي انذين     

2,5901,9641,9041,4171,605274454األوروبي اإلجحاد دول       

3409022882132275171انعربية انذول       

83668386145447322246أخرى دول       

4,3363,4853,0792,7762,6496251,048انذونية انمؤسسات     

2,6402,3275,2174,608000انحجارية األبناك     

2,3892,4402,7092,8422,863591670الفىائذ    

7476987956241,02485378انثنائي انذين     

44742555540679056244األوروبي اإلجحاد دول       

71687572751720انعربية انذول       

22920516514715912114أخرى دول       

1,1471,1971,4381,6771,535209292انذونية انمؤسسات     

4955454765413042970انحجارية األبناك     

7,4846,66312,59711,48214,9751,7543,436الوسحىثبد هجوىع   

1,2591,6032,3496,6277,3071,729286انثنائي انذين     

1501,1621,9275,4916,323633178األوروبي اإلجحاد دول       

403390232408191110انعربية انذول       

706511907287931,085109أخرى دول       

6,2245,0604,6694,8557,668253,149انذونية انمؤسسات     

005,5800000انحجارية األبناك     

   VI -(الذرهن ثواليين) الوسحىثبد

  III -(الذرهن ثواليين) الذين خذهخ
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2011201220132014201520162017

9,4229,8119,0508,6738,0477,79913,092الذين خذهخ هجوىع   

1,1431,1901,0981,0529769461,588األهريكي الذوالر ثواليين القيوخ   

6,5527,1196,5586,3735,9365,84811,302الذين أصل   

2,2302,8562,9352,8992,7142,6632,623انثنائي انذين     

1,4841,6291,7841,8041,6841,6481,622األوروبي اإلجحاد دول       

247236238233186186186انعربية انذول       

499991913862844829815أخرى دول       

4,3224,2633,6233,4743,2223,1853,057انذونية انمؤسسات     

000033305,622انحجارية األبناك     

2,8702,6922,4922,3002,1111,9511,790الفىائذ   

994923827722619526434انثنائي انذين     

620569513449385329275األوروبي اإلجحاد دول       

64574942363025انعربية انذول       

310297265231198167134أخرى دول       

1,068961857770684617548انذونية انمؤسسات     

808808808808808808808انحجارية األبناك     

2011-3فصل2011-2فصل2011-1فصل2010-4فصل2010-12شهر2010-11شهر2010-10شهر

6123828391,8332,3752,0002,464الذين خذهخ هجوىع   

7446102222288243299األهريكي الذوالر ثواليين القيوخ   

3962526981,3461,6651,3951,768انذين أصم   

216130141487710605696انفوائذ   

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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توقعات خدمة الدين علي المدى القصير
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