


2011-3فصل2011-2فصل20062007200820092010

7,6938,5508,42910,01711,05112,05211,386األهريكي الذوالر ثواليين القيوخ     

5,8395,8066,0706,9588,2688,3258,479األورو ثواليين القيوخ     

65,05765,94668,25978,73892,35394,29294,792الذرهن ثواليين القيوخ     

12.1%10.7%9.9%10.7%11.3%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   

34.7%34.8%35.6%36.6%35.5%28.9%30.8%انثنائي انذين     

22.4%23.1%22.9%26.6%24.0%18.7%18.8%األوروبي اإلجحاد دول       

2.2%2.1%2.4%2.8%3.5%3.2%3.5%انعربية انذول       

10.1%9.6%10.3%7.2%8.0%7.0%8.6%أخرى دول       

52.6%49.3%49.5%55.9%58.1%55.6%54.4%انذونية انمؤسسات     

12.7%15.9%14.9%7.5%6.4%15.5%14.8%انذوني انماني انسوق     

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

العوالد حست- ة  

11.1%10.8%11.9%10.6%12.0%11.9%21.9%األمريكي انذوالر     

75.6%76.9%75.0%76.8%75.9%77.6%65.5%األورو     

3.7%3.4%3.6%3.3%3.9%2.7%4.0%انياباني انين     

9.6%8.9%9.5%9.3%8.2%7.8%8.6%أخرى عمالت     

الفبئذح أسعبر حست- ج  

68.1%67.5%67.3%57.1%54.0%59.3%53.7%ثابحة     

0.8%1.1%1.4%2.6%4.6%6.2%8.3%ثابحة شبه     

31.1%31.4%31.3%40.3%41.4%34.5%38.0%عائمة     

للخسينخ الخبرجي للذين اإلحصبئيخ النشرح
2011 شتنجر

2012 مارس 30:  انمقبم اننشر 2011 دجنبر 30:    اننشر جاريخ

------

  II -(الوئىيخ النسجخ) الذين حجن تىزيع

  I -الذين حجن
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2011-3فصل2011-2فصل20062007200820092010

11,80214,05812,3117,8178,0251,9122,734الذين خذهخ هجوىع    

1,3371,7101,580963952242341األهريكي الذوالر ثواليين القيوخ   
4.7%4.6%6.7%9.2%8.9%نهميزانية انعادية انمذاخيم إني اننسبة     

9,36211,3499,4694,9545,6961,2881,940الذين أصل   

3,5503,0532,0852,3052,571300774انثنائي انذين     

1,9641,9041,4171,6051,774230447األوروبي اإلجحاد دول       

9022882132272395174انعربية انذول       

68386145447355819253أخرى دول       

3,4853,0792,7762,6493,1259881,166انذونية انمؤسسات     

2,3275,2174,6080000انذوني انماني انسوق     

2,4402,7092,8422,8632,329624794الفىائذ    

6987956241,02493072435انثنائي انذين     

42555540679063843278األوروبي اإلجحاد دول       

68757275741519انعربية انذول       

20516514715921714138أخرى دول       

1,1971,4381,6771,5351,086245359انذونية انمؤسسات     

5454765413043133070انذوني انماني انسوق     

6,66312,59711,48215,05521,5331,5154,803الوسحىثبد هجوىع   

1,6032,3496,6277,3485,941535286انثنائي انذين     

1,1621,9275,4916,3641,999493162األوروبي اإلجحاد دول       

39023240819165621انعربية انذول       

511907287933,87736103أخرى دول       

5,0604,6694,8557,7074,4069804,517انذونية انمؤسسات     

05,5800011,18600انذوني انماني انسوق     

   VI -(الذرهن ثواليين) الوسحىثبد

  III -(الذرهن ثواليين) الذين خذهخ
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2011 شتنجر

------

2012201320142015201620172018

10,81310,33310,0129,2478,72813,9507,805الذين خذهخ هجوىع   

1,2951,2371,1991,1071,0451,671935األهريكي الذوالر ثواليين القيوخ   

7,6087,3667,2696,7266,40211,8186,161الذين أصل   

3,1023,1343,2103,0162,9542,9062,794انثنائي انذين     

1,7691,8551,9871,8611,8301,8131,719األوروبي اإلجحاد دول       

240265262213213213213انعربية انذول       

1,0931,014961942911880862أخرى دول       

4,5064,2324,0593,7103,4483,3053,367انذونية انمؤسسات     

00003335,6070انذوني انماني انسوق     

3,2052,9672,7432,5212,3262,1321,644الفىائذ   

1,041935820709604500400انثنائي انذين     

677618546475408344281األوروبي اإلجحاد دول       

61534539342823انعربية انذول       

30326422919516212896أخرى دول       

1,3581,2261,1171,006916826739انذونية انمؤسسات     

806806806806806806505انذوني انماني انسوق     

2012-3فصل2012-2فصل2012-1فصل2011-4فصل2011-12شهر2011-11شهر2011-10شهر

1,0553461,2802,6812,6742,1403,222الذين خذهخ هجوىع   

12641153321320256386األهريكي الذوالر ثواليين القيوخ   

4072171,1581,7821,8821,4352,452انذين أصم   

648129122899792705770انفوائذ   

أشهر ثالثخ أجل داخل سنىيب رثع الجيبنبد تحذيث:  النشر ثرنبهج

(انذين قطب) 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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