
 

 



2013-1فصل2012-4فصل20082009201020112012

16,49219,37220,79822,04825,22225,22225,038األهريكي الذوالر ثوالييي القيوخ     

11,87613,45615,55917,02819,08219,08219,539األورو ثوالييي القيوخ     

133,557152,267173,805189,108212,713212,713216,580الذرهن ثوالييي القيوخ     

25.7%23.6%22.7%20.8%19.4%الخبم الذاخلي الٌبتج إلً الٌسجخ     

والوقرضيي (األصليخ اإلقتراض هذح) األجل حست- أ  

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

35.6%35.2%35.2%38.7%39.6%40.1%40.3%انثىائي انذيه     

24.2%23.4%23.4%24.4%25.1%27.8%26.6%األوروبي اإلجحاد دول       

األوروبي اإلجحاد دول 3.2%3.2%3.2%3.9%3.8%4.0%4.7%انعربية انذول       

8.2%8.6%8.6%10.4%10.7%8.3%9.1%أخرى دول       

48.6%49.2%49.2%51.7%49.4%52.4%52.4%انذونية انمؤسسات     
انحجارية األبىاك و انذوني انماني انسوق

15.8%15.6%15.6%9.6%11.0%7.5%7.2%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   

53.3%54.9%54.9%52.7%53.1%51.7%51.1%الخسيٌخ ديي     

انعمومية انمؤسسات46.7%45.1%45.1%47.3%46.9%48.3%48.9%الوضوىى الذيي     

46.1%44.5%44.5%46.5%45.8%46.9%46.9%انعمومية انمؤسسات       

0.4%0.4%0.4%0.6%0.8%1.1%1.6%انبىكي انقطاع       

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

2013 شحىبر 30:  انمقبم انىشر 2013 يوويو 28:  انىشر جاريخ

   I -الذيي حجن

------

العوىهي الخبرجي للذيي اإلحصبئيخ الٌشرح
2013 هبرش

   II -(الوئىيخ الٌسجخ)  الذيي حجن تىزيع
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العوىهي الخبرجي للذيي اإلحصبئيخ الٌشرح
2013 هبرش

2013-1فصل2012-4فصل20082009201020112012

العوالد حست- ج   

9.6%9.9%9.9%8.3%8.9%8.4%9.6%األمريكي انذوالر     

73.3%72.7%72.7%71.3%70.8%72.7%70.4%األورو     

5.4%5.6%5.6%7.0%7.0%6.2%6.9%انياباوي انيه     

11.7%11.8%11.8%13.4%13.3%12.7%13.1%أخرى عمالت     

الفبئذح أسعبر حست- د   

77.7%77.1%77.1%77.5%78.0%73.1%72.4%ثابحة     

0.2%0.2%0.2%0.5%0.9%1.7%2.9%ثابحة شبه     

22.1%22.7%22.7%22.0%21.1%25.2%24.7%عائمة     

18,27914,22515,37217,53319,8865,7974,501الذيي خذهخ هجوىع    

2,3451,7521,8212,1632,298675531األهريكي الذوالر ثوالييي القيوخ   
5.3%4.9%4.7%5.1%5.4%األداءات نميزان انجارية انمذاخيم إني انىسبة     

13,3119,10410,54511,86613,7213,8303,223الذيي أصل   

3,6333,9644,4774,3825,4881,902993انثىائي انذيه     

2,5512,8193,1352,9473,3741,488413األوروبي اإلجحاد دول       

458487547566623144159انعربية انذول       

6246587958691,491269421أخرى دول       

4,3054,3415,2176,6527,4091,7142,024انذونية انمؤسسات     

5,373799851832825214206انحجارية األبىاك و انذوني انماني انسوق     

4,9685,1214,8275,6676,1651,9671,279الفىائذ   

1,3321,7781,7811,9612,102576527انثىائي انذيه     

8621,2641,1861,2241,316410311األوروبي اإلجحاد دول       

1842102192352506757انعربية انذول       

28530437650253699159أخرى دول       

2,8522,8102,5052,6863,045823701انذونية انمؤسسات     

7845335411,0201,01856851انحجارية األبىاك و انذوني انماني انسوق     

   III -(الذرهن ثوالييي) الذيي خذهخ
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 عائًة     
22.1% 

 التوزيع حسب أسعار الفائدة

2/4



------

العوىهي الخبرجي للذيي اإلحصبئيخ الٌشرح
2013 هبرش

2013-1فصل2012-4فصل20082009201020112012

22,63328,11431,75125,53337,49521,0767,377السحىثبد هجوىع   

11,09911,8819,7937,0969,0293,2613,808انثىائي انذيه     

8,6539,6604,4995,5437,0152,6563,119األوروبي اإلجحاد دول       

1,22166856678630633141انعربية انذول       

1,2241,5534,7287671,708572548أخرى دول       

10,91815,19110,08618,16014,5134,9762,773انذونية انمؤسسات     

6171,04211,87227713,95212,839797انحجارية األبىاك و انذوني انماني انسوق     

2014201520162017201820192020

21,03120,42719,02824,09817,94116,43726,020الذيي خذهخ هجوىع   

2,4242,3542,1932,7782,0681,8942,999األهريكي الذوالر ثوالييي القيوخ   

15,00914,87614,00719,44813,95712,91422,837الذيي أصل   

6,0706,1266,3236,1556,0055,4444,889انثىائي انذيه     

4,0364,1464,2654,0603,9343,4403,006األوروبي اإلجحاد دول       

715650635628601604529انعربية انذول       

1,3191,3301,4231,4671,4701,4001,354أخرى دول       

8,0407,8846,9447,0407,3627,0756,560انذونية انمؤسسات     

8998667406,25359039511,388انحجارية األبىاك و انذوني انماني انسوق     

6,0225,5515,0214,6503,9843,5233,183الفىائذ   

1,8081,5991,4001,2101,027846701انثىائي انذيه     

1,2071,065931807689570486األوروبي اإلجحاد دول       

1941731531341159880انعربية انذول       

407361316269223178135أخرى دول       

2,6882,4602,1602,0071,8471,5871,405انذونية انمؤسسات     

1,5261,4921,4611,4331,1101,0901,077انحجارية األبىاك و انذوني انماني انسوق     

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

   VI -(الذرهن ثوالييي) السحىثبد
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العوىهي الخبرجي للذيي اإلحصبئيخ الٌشرح
2013 هبرش

2014-1فصل2013-4فصل2013-3فصل2013-2فصل2013-06شهر2013-05شهر2013-04شهر

1,9858782,6555,5185,1046,0175,107الذيي خذهخ هجوىع   

229101306636588694589األهريكي الذوالر ثوالييي القيوخ   

1,4355591,5863,5803,8283,7373,947انذيه أصم   

5503191,0691,9381,2762,2801,160انفوائذ   

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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 2013-4فصم 23%
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 توقعات خدمة الدين علي المدى القصير
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