


2012-4فصل2012-3فصل20082009201020112012

8,42910,01711,05111,61013,85811,73113,858األهريكي الذوالر ثواليين القيوخ     

6,0706,9588,2688,96610,4849,06710,484األورو ثواليين القيوخ     

68,25978,73892,35399,581116,872100,684116,872الذرهن ثواليين القيوخ     

13.9%12.4%12.1%10.7%9.9%الخبم الذاخلي النبتج إلً النسجخ     

والوقرضين (األصليخ اإلقتراض هذح) األجل حست- أ  

100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%األجل طىيل و هتىسط   

28.5%33.4%28.5%33.6%35.6%36.6%35.5%انثنائي انذين     

18.8%21.7%18.8%21.5%22.9%26.6%24.0%األوروبي اإلجحاد دول       

1.9%2.2%1.9%2.2%2.4%2.8%3.5%انعربية انذول       

7.8%9.5%7.8%9.9%10.3%7.2%8.0%أخرى دول       

47.5%52.5%47.5%52.9%49.5%55.9%58.1%انذونية انمؤسسات     

24.0%14.1%24.0%13.5%14.9%7.5%6.4%انذوني انماني انسوق     

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

العوالد حست- ة  

12.2%9.9%12.2%11.1%11.9%10.6%12.0%األمريكي انذوالر     

76.6%76.3%76.6%75.8%75.0%76.8%75.9%األورو     

3.2%4.0%3.2%3.7%3.6%3.3%3.9%انياباني انين     

8.0%9.8%8.0%9.4%9.5%9.3%8.2%أخرى عمالت     

الفبئذح أسعبر حست- ج  

68.2%66.0%68.2%66.5%67.3%57.1%54.0%ثابحة     

0.2%0.3%0.2%0.7%1.4%2.6%4.6%ثابحة شبه     

31.6%33.7%31.6%32.8%31.3%40.3%41.4%عائمة     

للخسينخ الخبرجي للذين اإلحصبئيخ النشرح
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  II -(الوئىيخ النسجخ) الذين حجن تىزيع

  I -الذين حجن
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2012-4فصل2012-3فصل20082009201020112012

12,3117,8178,0259,71211,2203,2902,898الذين خذهخ هجوىع    

1,5809639501,1981,297372338األهريكي الذوالر ثواليين القيوخ   
5.6%5.2%4.7%4.6%6.7%نهميزانية انعادية انمذاخيم إني اننسبة     

9,4694,9545,6966,6757,8972,5721,864الذين أصل   

2,0852,3052,5712,3623,2578491,088انثنائي انذين     

1,4171,6051,7741,5611,867242907األوروبي اإلجحاد دول       

2132272392472818647انعربية انذول       

4544735585541,110521135أخرى دول       

2,7762,6493,1254,3134,6391,724776انذونية انمؤسسات     

4,608000000انذوني انماني انسوق     

2,8422,8632,3293,0373,3247171,034الفىائذ    

6241,0249301,0531,114339232انثنائي انذين     

406790638661699174173األوروبي اإلجحاد دول       

72757467782017انعربية انذول       

14715921732533714542أخرى دول       

1,6771,5351,0861,1721,394378285انذونية انمؤسسات     

5413043138128151516انذوني انماني انسوق     

11,48215,05521,53313,95423,1463,94117,369السحىثبد هجوىع   

6,6277,3485,9412,5143,2573661,188انثنائي انذين     

5,4916,3641,9991,9432,15792957األوروبي اإلجحاد دول       

408191651882372833انعربية انذول       

7287933,877383864246199أخرى دول       

4,8557,7074,40611,4407,0513,5753,343انذونية انمؤسسات     

0011,186012,839012,839انذوني انماني انسوق     

   VI -(الذرهن ثواليين) السحىثبد

  III -(الذرهن ثواليين) الذين خذهخ
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2013201420152016201720182019

11,49411,40810,5949,39014,8308,9288,197الذين خذهخ هجوىع   

1,3591,3491,2521,1101,7531,055969األهريكي الذوالر ثواليين القيوخ   

8,0518,2177,6356,62112,2446,8206,267الذين أصل   

3,3653,4193,2313,1943,2013,0842,735انثنائي انذين     

2,1312,2172,0922,0732,0661,9661,630األوروبي اإلجحاد دول       

276273224224224224224انعربية انذول       

958929915897911894881أخرى دول       

4,6864,7984,4043,4273,4523,7363,532انذونية انمؤسسات     

00005,59100انذوني انماني انسوق     

3,4433,1912,9592,7692,5862,1081,930الفىائذ   

954843718614508406308انثنائي انذين     

601535454391326264206األوروبي اإلجحاد دول       

63544640342821انعربية انذول       

29025421818314811481أخرى دول       

1,137996889803726650570انذونية انمؤسسات     

1,3521,3521,3521,3521,3521,0521,052انذوني انماني انسوق     

2013-4فصل2013-3فصل2013-2فصل2013-1فصل2013-03شهر2013-02شهر2013-01شهر

1,0659947812,8392,3583,3242,973الذين خذهخ هجوىع   

12611792336279393352األهريكي الذوالر ثواليين القيوخ   

8826896052,1751,6562,6281,592انذين أصم   

1833051766647026961,381انفوائذ   

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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