


2012-3فصل2012-2فصل20072008200920102011

8,5508,42910,01711,05111,61011,37311,718األهريكي الذوالر ثواليين القيوخ     

5,8066,0706,9588,2688,9668,9709,058األورو ثواليين القيوخ     

65,94668,25978,73892,35399,58199,231100,575الذرهن ثواليين القيوخ     

12.4%12.1%10.7%9.9%10.7%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 و هتىسط   

33.3%34.4%33.6%35.6%36.6%35.5%28.9%انثنائي انذين     

21.6%22.0%21.5%22.9%26.6%24.0%18.7%األوروبي اإلجحاد دول       

2.2%2.3%2.2%2.4%2.8%3.5%3.2%انعربية انذول       

9.5%10.1%9.9%10.3%7.2%8.0%7.0%أخرى دول       

52.6%51.2%52.9%49.5%55.9%58.1%55.6%انذونية انمؤسسات     

14.1%14.4%13.5%14.9%7.5%6.4%15.5%انذوني انماني انسوق     

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

العوالد حست- ة  

9.8%10.7%11.1%11.9%10.6%12.0%11.9%األمريكي انذوالر     

76.3%76.1%75.8%75.0%76.8%75.9%77.6%األورو     

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

9.9%9.3%9.4%9.5%9.3%8.2%7.8%أخرى عمالت     

الفبئذح أسعبر حست- ج  

66.0%66.9%66.5%67.3%57.1%54.0%59.3%ثابحة     

0.3%0.5%0.7%1.4%2.6%4.6%6.2%ثابحة شبه     

33.7%32.6%32.8%31.3%40.3%41.4%34.5%عائمة     

للخسينخ الخبرجي للذين اإلحصبئيخ النشرح
2012 شتنجر
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------

  II -(الوئىيخ النسجخ) الذين حجن تىزيع

  I -الذين حجن
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2012-3فصل2012-2فصل20072008200920102011

14,05812,3117,8178,0259,7122,3073,289الذين خذهخ هجوىع    

1,7101,5809639521,198266372األهريكي الذوالر ثواليين القيوخ   
5.2%4.7%4.6%6.7%9.2%نهميزانية انعادية انمذاخيم إني اننسبة     

11,3499,4694,9545,6966,6751,5522,572الذين أصل   

3,0532,0852,3052,5712,362564848انثنائي انذين     

1,9041,4171,6051,7741,561471242األوروبي اإلجحاد دول       

2882132272392477386انعربية انذول       

86145447355855420520أخرى دول       

3,0792,7762,6493,1254,3139881,724انذونية انمؤسسات     

5,2174,60800000انذوني انماني انسوق     

2,7092,8422,8632,3293,037755717الفىائذ    

7956241,0249301,053159338انثنائي انذين     

555406790638661121174األوروبي اإلجحاد دول       

75727574672220انعربية انذول       

16514715921732516144أخرى دول       

1,4381,6771,5351,0861,172298378انذونية انمؤسسات     

4765413043138122981انذوني انماني انسوق     

12,59711,48215,05521,53313,9541,0513,938السحىثبد هجوىع   

2,3496,6277,3485,9412,514982377انثنائي انذين     

1,9275,4916,3641,9991,94396392األوروبي اإلجحاد دول       

232408191651881538انعربية انذول       

1907287933,8773834247أخرى دول       

4,6694,8557,7074,40611,440693,561انذونية انمؤسسات     

5,5800011,186000انذوني انماني انسوق     

   VI -(الذرهن ثواليين) السحىثبد

  III -(الذرهن ثواليين) الذين خذهخ
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2013201420152016201720182019

10,99410,98610,0788,84014,1998,2197,489الذين خذهخ هجوىع   

1,2771,2761,1711,0271,649955870األهريكي الذوالر ثواليين القيوخ   

8,1028,3237,6566,61512,1616,6606,111الذين أصل   

3,3743,4343,2493,2063,2153,0952,754انثنائي انذين     

2,0922,1872,0662,0422,0361,9331,606األوروبي اإلجحاد دول       

281276226226226226226انعربية انذول       

1,001971957938953936922أخرى دول       

4,7284,8894,4073,4093,3773,5653,357انذونية انمؤسسات     

00005,56900انذوني انماني انسوق     

2,8922,6632,4222,2252,0381,5591,378الفىائذ   

956856731625517416315انثنائي انذين     

594539459395330269210األوروبي اإلجحاد دول       

64554740342821انعربية انذول       

29826222519015311984أخرى دول       

1,1361,007891800721642562انذونية انمؤسسات     

800800800800800501501انذوني انماني انسوق     

2013-3فصل2013-2فصل2013-1فصل2012-4فصل2012-12شهر2012-11شهر2012-10شهر

1,5973509682,9152,8502,3373,345الذين خذهخ هجوىع   

18641112339331271389األهريكي الذوالر ثواليين القيوخ   

7752318721,8782,1771,6582,665انذين أصم   

822119961,037673679680انفوائذ   

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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 توقعات خدمة الدين علي المدى القصير
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