


2010-4فصل2010-3فصل20062007200820092010

13,70915,82316,49219,37220,75519,79620,755األهريكي الذوالر ثوالييي القيوخ     

10,40610,74411,87613,45615,52714,51615,527األورو ثوالييي القيوخ     

115,927122,043133,557152,267173,445162,744173,445الذرهن ثوالييي القيوخ     

22.3%20.7%19.4%19.8%20.1%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    

39.4%41.4%39.4%40.1%40.3%36.4%37.0%انثىائي انذيه     

25.0%26.5%25.0%27.8%26.6%24.3%24.4%األوروبي اإلجحاد دول       

األوروبي اإلجحاد دول 3.8%3.9%3.8%4.0%4.7%4.3%4.0%انعربية انذول       

10.7%11.0%10.7%8.3%9.1%7.8%8.5%أخرى دول       

49.5%51.8%49.5%52.4%52.4%50.7%49.7%انذونية انمؤسسات     
انحجارية األبىاك و انذوني انماني انسوق

11.1%6.8%11.1%7.5%7.2%12.9%13.3%انحجارية األبىاك و انذوني انماني انسوق     

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

الوذيٌخ الجهخ حست- ة   

53.2%51.5%53.2%51.7%51.1%54.0%56.1%الخسيٌخ هذيىًيخ     

انعمومية انمؤسسات46.8%48.6%46.8%48.3%48.9%46.0%43.9%الوضوىى الذيي     

45.7%47.3%45.7%46.9%46.9%43.5%40.8%انعمومية انمؤسسات       

0.8%0.9%0.8%1.1%1.6%2.0%2.5%انبىكي انقطاع       

0.3%0.3%0.3%0.3%0.4%0.5%0.6%انمحهية انجماعات       

2011 يوويو 30:  انمقبم انىشر 2011 مارس 31:    انىشر جاريخ

   I -الذيي حجن

------

العوىهي الخبرجي للذيي اإلحصبئيخ الٌشرح
2010 دجٌجر

   II -(الوئىيخ الٌسجخ)  الذيي حجن تىزيع
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العوىهي الخبرجي للذيي اإلحصبئيخ الٌشرح
2010 دجٌجر

2010-4فصل2010-3فصل20062007200820092010

العوالد حست- ج   

8.9%9.6%8.9%8.4%9.6%9.4%15.8%األمريكي انذوالر     

70.8%70.0%70.8%72.7%70.4%72.3%65.4%األورو     

7.1%7.1%7.1%6.2%6.9%5.5%6.2%انياباوي انيه     

13.2%13.3%13.3%12.7%13.1%12.8%12.6%أخرى عمالت     

الفبئذح أسعبر حست- د   

78.4%76.8%78.4%73.1%72.4%75.3%70.7%ثابحة     

0.9%1.0%0.9%1.7%2.9%4.1%5.7%ثابحة شبه     

20.7%22.2%20.7%25.2%24.7%20.6%23.6%عائمة     

18,61720,14118,27914,22515,3663,8944,211الذيي خذهخ هجوىع    

2,1082,4502,3451,7521,819452509األهريكي الذوالر ثوالييي القيوخ   
4.8%5.1%5.5%6.8%7.1%األداءات نميزان انجارية انمذاخيم إني انىسبة     

14,41915,45513,3119,10410,5412,7233,018الذيي أصل   

5,2694,5763,6333,9644,4731,0621,523انثىائي انذيه     

3,3593,0682,5512,8193,1366621,137األوروبي اإلجحاد دول       

1,147541458487547131158انعربية انذول       

763968624658790269228أخرى دول       

5,8944,4284,3054,3415,2171,4591,283انذونية انمؤسسات     

3,2566,4515,373799851202212انحجارية األبىاك و انذوني انماني انسوق     

4,1984,6864,9685,1214,8251,1711,193الفىائذ   

1,2731,4291,3321,7781,779508460انثىائي انذيه     

8309878621,2641,186319300األوروبي اإلجحاد دول       

1331651842102195455انعربية انذول       

311276285304374135105أخرى دول       

2,1222,5082,8522,8102,505604660انذونية انمؤسسات     

8037497845335415973انحجارية األبىاك و انذوني انماني انسوق     

   III -(الذرهن ثوالييي) الذيي خذهخ

0

5,000

10,000

15,000

20062007200820092010

تطور دفعات األقساط

ثنائي متعدد األطراف السوق المالي الدولي و األبناك التجارية

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

20062007200820092010

تطور دفعات الفوائد

ثنائي متعدد األطراف السوق المالي الدولي و األبناك التجارية

انذوالر      

األيريكي

8.9%

األورو     

70.8%

انين انياباني     

7.1%

عًالت أخرى     

13.2%

التوزيع حسب العمالت

ثابتة     

78.4%

شبه ثابتة     

عائًة     0.9%

20.7%

التوزيع حسب أسعار الفائدة

2/4



------

العوىهي الخبرجي للذيي اإلحصبئيخ الٌشرح
2010 دجٌجر

2010-4فصل2010-3فصل20062007200820092010

16,36122,32022,63328,11431,6355,13915,389الوسحىثبد هجوىع   

5,1786,42611,09911,8819,7461,2491,970انثىائي انذيه     

3,1854,0878,6539,6604,5118701,517األوروبي اإلجحاد دول       

1,3381,3971,221668502122172انعربية انذول       

6559421,2241,5534,733257281أخرى دول       

9,4139,22410,91815,19110,0173,8902,233انذونية انمؤسسات     

1,7706,6706171,04211,872011,186انحجارية األبىاك و انذوني انماني انسوق     

2011201220132014201520162017

17,46818,17017,34616,63415,73914,82219,661الذيي خذهخ هجوىع   

2,0842,1682,0691,9851,8781,7682,346األهريكي الذوالر ثوالييي القيوخ   

12,21413,07312,68612,45511,97211,46716,641الذيي أصل   

4,4945,1835,4415,4475,3785,3085,139انثىائي انذيه     

2,9813,1713,3893,4233,4143,3663,230األوروبي اإلجحاد دول       

581566605613550535525انعربية انذول       

9321,4461,4471,4111,4141,4071,384أخرى دول       

6,9067,1466,5466,3385,9635,6595,452انذونية انمؤسسات     

8147446996706315006,050انحجارية األبىاك و انذوني انماني انسوق     

5,2545,0974,6604,1793,7673,3553,020الفىائذ   

1,8161,8171,5621,4241,2451,057898انثىائي انذيه     

1,1861,1231,006925807676576األوروبي اإلجحاد دول       

1771601431261109783انعربية انذول       

453534413373328284239أخرى دول       

2,4362,3062,1531,8381,6311,4301,273انذونية انمؤسسات     

1,002974945917891868849انحجارية األبىاك و انذوني انماني انسوق     

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

   VI -(الذرهن ثوالييي) الوسحىثبد
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العوىهي الخبرجي للذيي اإلحصبئيخ الٌشرح
2010 دجٌجر

2011-4فصل2011-3فصل2011-2فصل2011-1فصل2011-3شهر2011-2شهر2011-1شهر

8151,4761,6753,9664,4064,0285,068الذيي خذهخ هجوىع   

99179203481534489615األهريكي الذوالر ثوالييي القيوخ   

5169861,2812,7833,0542,8763,500انذيه أصم   

2994903941,1831,3521,1521,568انفوائذ   

أشهر ثالثخ أجل داخل سٌىيب رثع الجيبًبد تحذيث:  الٌشر ثرًبهج

(انذيه قطب) انخارجية وانمانية انخزيىة مذيرية:  انمصذر

http://www.finances.gov.ma:  األوحرويث عهي انموقع

   IV  -القصير الوذي علً الذيي خذهخ تىقعبد

2011-1فصم
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توقعات خدمة الدين علي المدى القصير
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