


2012-2فصل2012-1فصل20072008200920102011

15,82316,49219,37220,79822,04822,52021,956األهريكي الذوالر ثوالييي القيوخ     

10,74411,87613,45615,55917,02816,87517,318األورو ثوالييي القيوخ     

122,043133,557152,267173,805189,108188,443191,575الذرهن ثوالييي القيوخ     

23.6%22.7%20.8%19.4%19.8%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 و هتىسط    

39.1%38.3%38.7%39.6%40.1%40.3%36.4%انثىائي انذيه     

24.9%24.6%24.4%25.1%27.8%26.6%24.3%األوروبي اإلجحاد دول       

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

10.4%9.9%10.4%10.7%8.3%9.1%7.8%أخرى دول       

50.7%51.3%51.7%49.4%52.4%52.4%50.7%انذونية انمؤسسات     
انحجارية األبىاك و انذوني انماني انسوق

10.2%10.4%9.6%11.0%7.5%7.2%12.9%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   

51.8%52.4%52.7%53.1%51.7%51.1%54.0%الخسيٌخ هذيىًيخ     

انعمومية انمؤسسات48.2%47.6%47.3%46.9%48.3%48.9%46.0%الوضوىى الذيي     

47.4%46.8%46.5%45.8%46.9%46.9%43.5%انعمومية انمؤسسات       

0.6%0.6%0.6%0.8%1.1%1.6%2.0%انبىكي انقطاع       

0.2%0.2%0.2%0.3%0.3%0.4%0.5%انمحهية انجماعات       

العوىهي الخبرجي للذيي اإلحصبئيخ الٌشرح
2012 يىًيى

   II -(الوئىيخ الٌسجخ)  الذيي حجن تىزيع

2012 دجىبر 31:  انمقبم انىشر 2012 شحىبر 28:  انىشر جاريخ

   I -الذيي حجن

------
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2012-2فصل2012-1فصل20072008200920102011

العوالد حست- ج   

8.0%7.8%8.3%8.9%8.4%9.6%9.4%األمريكي انذوالر     

71.6%72.2%71.3%70.8%72.7%70.4%72.3%األورو     

6.9%6.6%7.0%7.0%6.2%6.9%5.5%انياباوي انيه     

13.5%13.4%13.4%13.3%12.7%13.1%12.8%أخرى عمالت     

الفبئذح أسعبر حست- د   

78.0%77.8%77.5%78.0%73.1%72.4%75.3%ثابحة     

0.4%0.4%0.5%0.9%1.7%2.9%4.1%ثابحة شبه     

21.6%21.8%22.0%21.1%25.2%24.7%20.6%عائمة     

20,14118,27914,22515,37217,5334,5094,899الذيي خذهخ هجوىع    

2,4502,3451,7521,8212,163530565األهريكي الذوالر ثوالييي القيوخ   
4.9%4.7%5.1%5.5%6.8%األداءات نميزان انجارية انمذاخيم إني انىسبة     

15,45513,3119,10410,54511,8663,1483,304الذيي أصل   

4,5763,6333,9644,4774,3821,0841,289انثىائي انذيه     

3,0682,5512,8193,1352,947454952األوروبي اإلجحاد دول       

541458487547566149170انعربية انذول       

968624658795869482167أخرى دول       

4,4284,3054,3415,2176,6521,8601,796انذونية انمؤسسات     

6,4515,373799851832204220انحجارية األبىاك و انذوني انماني انسوق     

4,6864,9685,1214,8275,6671,3621,595الفىائذ   

1,4291,3321,7781,7811,961570464انثىائي انذيه     

9878621,2641,1861,224346311األوروبي اإلجحاد دول       

1651842102192355572انعربية انذول       

27628530437650216980أخرى دول       

2,5082,8522,8102,5052,686742780انذونية انمؤسسات     

7497845335411,02049351انحجارية األبىاك و انذوني انماني انسوق     

   III -(الذرهن ثوالييي) الذيي خذهخ
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2012-2فصل2012-1فصل20072008200920102011

22,32022,63328,11431,75125,5332,8315,172السحىثبد هجوىع   

6,42611,09911,8819,7937,0961,1953,361انثىائي انذيه     

4,0878,6539,6604,4995,5433183,041األوروبي اإلجحاد دول       

1,3971,22166856678615537انعربية انذول       

9421,2241,5534,728767722284أخرى دول       

9,22410,91815,19110,08618,1608471,811انذونية انمؤسسات     

6,6706171,04211,8722777890انحجارية األبىاك و انذوني انماني انسوق     

2013201420152016201720182019

19,82719,35518,63117,47322,58715,98214,494الذيي خذهخ هجوىع   

2,2662,2122,1291,9972,5811,8261,656األهريكي الذوالر ثوالييي القيوخ   

14,02614,12013,85613,20418,68212,74711,679الذيي أصل   

5,7445,9956,0766,1916,0905,8005,218انثىائي انذيه     

3,7043,9654,0964,1384,0533,7883,277األوروبي اإلجحاد دول       

680682620605599572572انعربية انذول       

1,3601,3481,3601,4481,4381,4401,369أخرى دول       

7,4897,3627,0556,4216,4056,5196,162انذونية انمؤسسات     

7937637255926,187428299انحجارية األبىاك و انذوني انماني انسوق     

5,8015,2354,7754,2693,9053,2352,815الفىائذ   

1,8751,7041,5021,3031,120944767انثىائي انذيه     

1,2631,1531,012876755640522األوروبي اإلجحاد دول       

19917815813912110386انعربية انذول       

413373332288244201159أخرى دول       

2,9402,5762,3482,0671,9081,7381,509انذونية انمؤسسات     

986955925899877553539انحجارية األبىاك و انذوني انماني انسوق     

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

   VI -(الذرهن ثوالييي) السحىثبد
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------

2013-2فصل2013-1فصل2012-4فصل2012-3فصل2012-9شهر2012-8شهر2012-7شهر

1,5381,5571,6694,7646,2914,2605,054الذيي خذهخ هجوىع   

176178191544719487578األهريكي الذوالر ثوالييي القيوخ   

1,2111,0741,2883,5733,9913,1113,523انذيه أصم   

3274833811,1912,3001,1491,531انفوائذ   

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
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23%

2012-4فصم
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2013-1فصم
21%

2013-2فصم
25%

توقعات خدمة الدين علي المدى القصير
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