


2011-2فصل2011-1فصل20062007200820092010

7,6938,5508,42910,01711,04211,69111,869األهريكي الذوالر ثواليين القيوخ     

5,8395,8066,0706,9588,2608,2438,198األورو ثواليين القيوخ     

65,05765,94668,25978,73892,27493,04292,859الذرهن 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   

34.5%34.7%35.5%36.6%35.5%28.9%30.8%انثنائي انذين     

22.7%22.8%22.7%26.6%24.0%18.7%18.8%األوروبي اإلجحاد دول       

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

9.7%9.7%10.4%7.2%8.0%7.0%8.6%أخرى دول       

50.0%50.0%49.5%55.9%58.1%55.6%54.4%انذونية انمؤسسات     

15.5%15.3%15.0%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  

11.0%11.4%11.9%10.6%12.0%11.9%21.9%األمريكي انذوالر     

76.5%75.6%75.0%76.8%75.9%77.6%65.5%األورو     

3.5%3.4%3.6%3.3%3.9%2.7%4.0%انياباني انين     

9.0%9.6%9.5%9.3%8.2%7.8%8.6%أخرى عمالت     

الفبئذح أسعبر حست- ج  

67.0%66.9%67.3%57.1%54.0%59.3%53.7%ثابحة     

1.1%1.2%1.4%2.6%4.6%6.2%8.3%ثابحة شبه     

31.9%31.9%31.3%40.3%41.4%34.5%38.0%عائمة     

للخسينخ الخبرجي للذين اإلحصبئيخ النشرح
2011 يىنيى

2011 دجنبر 30:  انمقبم اننشر 2011 شحنبر 30:    اننشر جاريخ

------

  II -(الوئىيخ النسجخ) الذين حجن تىزيع

  I -الذين حجن
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للخسينخ الخبرجي للذين اإلحصبئيخ النشرح
2011 يىنيى
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2011-2فصل2011-1فصل20062007200820092010

11,80214,05812,3117,8178,0251,7882,404الذين خذهخ هجوىع    

1,3371,7101,580963952293244األهريكي الذوالر ثواليين القيوخ   
4.7%4.6%6.7%9.2%8.9%نهميزانية انعادية انمذاخيم إني اننسبة     

9,36211,3499,4694,9545,6961,6801,301الذين أصل   

3,5503,0532,0852,3052,571642313انثنائي انذين     

1,9641,9041,4171,6051,774421243األوروبي اإلجحاد دول       

9022882132272397351انعربية انذول       

68386145447355814820أخرى دول       

3,4853,0792,7762,6493,1251,038988انذونية انمؤسسات     

2,3275,2174,6080000انذوني انماني انسوق     

2,4402,7092,8422,8632,329725626الفىائذ    

6987956241,02493040674انثنائي انذين     

42555540679063825844األوروبي اإلجحاد دول       

68757275741915انعربية انذول       

20516514715921712915أخرى دول       

1,1971,4381,6771,5351,086319245انذونية انمؤسسات     

5454765413043130307انذوني انماني انسوق     

6,66312,59711,48215,05521,5402,5041,525الوسحىثبد هجوىع   

1,6032,3496,6277,3485,954625545انثنائي انذين     

1,1621,9275,4916,3642,012458506األوروبي اإلجحاد دول       

3902324081916502انعربية انذول       

511907287933,87616737أخرى دول       

5,0604,6694,8557,7074,4001,879980انذونية انمؤسسات     

05,5800011,18600انذوني انماني انسوق     

   VI -(الذرهن ثواليين) الوسحىثبد

  III -(الذرهن ثواليين) الذين خذهخ
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للخسينخ الخبرجي للذين اإلحصبئيخ النشرح
2011 يىنيى

------

2012201320142015201620172018

11,02710,46710,0969,1118,88814,1797,966الذين خذهخ هجوىع   

1,4051,3341,2871,1611,1331,8071,015األهريكي الذوالر ثواليين القيوخ   

7,7387,4107,2636,5016,47311,9636,250الذين أصل   

3,0313,0363,1042,9082,8412,8052,680انثنائي انذين     

1,7851,8621,9861,8531,8171,8111,702األوروبي اإلجحاد دول       

229231226180180180180انعربية انذول       

1,017943892875844814798أخرى دول       

4,7074,3744,1593,5933,6323,4783,570انذونية انمؤسسات     

00003335,6800انذوني انماني انسوق     

3,2893,0572,8332,6102,4152,2161,716الفىائذ   

1,017917805697596496399انثنائي انذين     

672611539468403339277األوروبي اإلجحاد دول       

57504337322722انعربية انذول       

288256223192161130100أخرى دول       

1,4551,3231,2111,0961,002903806انذونية انمؤسسات     

817817817817817817511انذوني انماني انسوق     

2012-2فصل2012-1فصل2011-4فصل2011-3فصل2011-9شهر2011-8شهر2011-7شهر

6911,0251,0522,7682,6052,5052,341الذين خذهخ هجوىع   

88131134353332319298األهريكي الذوالر ثواليين القيوخ   

4996567901,9451,7101,6681,642انذين أصم   

192369262823895837699انفوائذ   

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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