
 
 

  

  
  النقدية لإلحصائيات الرئيسية المؤشرات

 2014نونبر 
 

مليار  1058قدره بما الشهر السابق،  شبه مستقر في مستواه المسجل في 3، ظل المجمع معلى أساس شهري
 0,8%و 3,3% بنسب الصافية، الدولية واالحتياطات المركزية اإلدارة على الصافية الديون تنامي أدى فقد .مدره
 . 0,4%ت نسبته بلغ والذي البنكية، القروض شهدته الذي االنخفاض عن التعويض إلى لتوالي،ا على

 المالية غير للشركات المقدمة القروض تراجعإلى  باألساس نونبر شهر خالل البنكية القروض تدني ويعزى
 بواقع ارتفعت فقد ر،لألس الممنوحة القروض أما .%2,6 التي انخفضت بنسبة الخزينة تسهيالتالسيما  الخاصة،

 . 0,8% بنسبة السكن قروض تنامي لالخصوص على نتيجة ،%0,5

 سندات ارتفاع إلى جهة، من ،المركزية اإلدارة تجاه اإليداع لمؤسسات الصافية الوضعية تحسن يعزى المقابل، في
قدره بما  الخزينة تجاه البنوك التزامات انخفاض إلى أخرى، جهة ومن ،1,7% بنسبة البنوك حوزة في التي الخزينة

 .النقدية السوق في األخيرة هذه توظيفات تراجع بفعل ،مليار  2,4

 من كل وتراجع 3,5% بنسبة ألجل الحسابات ارتفاع باألساس 3م المجمع استقرار شبه يشمل المكونات، وحسب
 .0,4% بنسبة النقدي والتداول  0,5%بنسبة الكتابية النقود

في أكتوبر،   5,1%في شهر نونبر مقابل  5,8%تسارعا بنسبة 3يرة نمو المجمع م، سجلت وتعلى أساس سنوي
حدة  في الشهر السابق، وكذا تراجع  3,1%مقابل  7,8%لحسابات ألجل بواقع امما يعكس باألساس ارتفاع 

 التوظيفمؤسسات  وسندات النقدي التداول بخصوص أما. تدني شهادات اإليداع التي في حوزة الشركات المالية
  .التوالي على  5,3%و 3,5% بلغت والتي الماضي، للشهر نموها وتيرة نفس على حافظت فقد النقدية، الجماعي

 ومن ،21,1%مقابل 21,7% بنسبة الدولية الصافية االحتياطات تنامي إلى جهة، من ،3م المجمع تسارع ويعزى
 المقابل، في .7,7%إلى 12,3% من المركزية ارةاإلد على الصافية الديون انخفاض حدة تراجع إلى، أخرى جهة

 .4,3% إلى 4,6% من البنكية القروض تقلصت وتيرة نمو

 القروض  نسبة نموتراجعت في حين ،5,1%إلى 6,8% من التجهيز قروض نمو نسبة انتقلت وحسب الفئات،
 وحافظت. 5,7%إلى 4,2% من العقاري إلنعاشا قروض تراجع حدة تنامي إثر،  2,4%إلى2,6% من العقارية
 الخزينة تسهيالت عرفت أخرى، جهة من. 5,3% أي الماضي، للشهر وتيرة نموها نفس على تقريبا السكن قروض

 . 8,8%إلى 9% منو 0,6% إلى 0,8% من طفيفا تراجعا وقروض االستهالك

 بتنامي باألساس ارتباطا أكتوبر، في 22,3% بعد 25,9% بنسبة تارتفع ة، فقدالمتعثر القروضفي ما يتعلق ب
 .27% إلى 19,8% من الخاصة المالية غير للشركات األداء المعلقة الديون

 للشركات الممنوحة القروض نمو وتيرة تباطَؤ باألساس  البنكية القروض نمو يعكس المؤسساتية، القطاعات وحسب
 3% من الخاصة المالية رغي للشركات الممنوحة القروض ، تقلصأقل وبدرجة ،1,7%إلى 4% من األخرى المالية
 للشركات الممنوحة القروض تنامت ذلك، من العكس على.  6,8%إلى 7% من لألسر الممنوحة وتلك 2,8% إلى
 .السابق الشهر في 5,9% بعد 7,8% بنسبة العمومية المالية غير



المؤشرات الرئيسية لالحصاءات النقدية

 نوفمبر 14 اآتوبر 14 ديسمبر 13 نوفمبر 13 اآتوبر 14

▲ 4,6 ▲ 2,8 ▼ -0,5 28 138 17 497 -3 087 646 438 المجمع م 1
▲ 5,0 ▲ 3,5 ▼ -0,3 37 234 26 495 -2 653 775 757 المجمع م 2
▲ 5,8 ▲ 3,4 ▲ 0,1 58 155 35 020 1 154 1 058 186 المجمع م 3
▲ 24,7 ▲ 13,5 ▲ 1,0 92 695 55 741 4 763 468 448 التوظيفات السائلة
▲ 3,5 ▲ 4,7 ▼ -0,4 6 092 8 131 - 729 179 512 التداول اإلئتماني
▲ 6,3 ▲ 3,4 ▲ 0,7 43 933 24 350 5 260 740 140 الودائع البنكية ذات الطابع النقدي (1)
▲ 3,4 ▲ 0,0 ▲ 0,3 13 846 20 1 378 416 589 ودائع تحت الطلب لدى البنوك
▲ 7,8 ▲ 2,5 ▲ 3,5 11 302 3 806 5 231 156 458 ودائع ألجل و سندات الصندوق  لدى البنوك
▲ 5,3 ▼ -8,9 ▼ -2,1 2 829 -5 470 -1 189 56 190 سندات مؤسسات التوظيف الجماعي في السوق النقدية
▲ 21,7 ▲ 18,1 ▲ 0,8 31 699 27 212 1 477 177 479 صافي االحتياطيات الدولية
▼ -7,7 ▼ -3,7 ▲ 3,3 -12 022 -5 518 4 587 143 763  الديون الصافية على اإلدارة المرآزية
▲ 5,5 ▲ 1,7 ▼ -0,5 45 323 14 911 -4 104 874 009 ديون على االقتصاد
▲ 4,3 ▲ 0,8 ▼ -0,4 31 771 5 701 -3 145 762 270 ديون مؤسسات اإليداع األخرى(2)
▲ 4,3 ▲ 0,8 ▼ -0,4 30 851 6 190 -2 670 753 198 قروض بنكية

حسب الغرض اإلقتصادي
▲ 2,4 ▲ 2,6 ▲ 0,4 5 566 5 992 873 236 534 قروض العقار
▲ 5,3 ▲ 5,8 ▲ 0,7 8 566 9 221 1 157 169 340 قروض السكن             
▼ -5,7 ▼ -6,9 ▼ -0,7 -3 853 -4 733 -462 63 828 القروض المقدمة للمنعشين العقاريين
▲ 0,6 ▼ -0,2 ▼ -2,7 1 013 -380 -4 820 174 903 حسابات مدينة وتسهيالت الخزينة
▲ 5,1 ▲ 3,8 ▼ -0,4 7 004 5 265 -520 145 394 قروض التجهيز
▲ 8,8 ▲ 9,2 ▲ 0,1 3 549 3 716 60 44 067 قروض لالستهالك
▲ 3,1 ▼ -14,3 ▲ 1,1 3 013 -16 783 1 110 100 200 ديون مختلفة على الزبناء
▲ 25,9 ▲ 19,2 ▲ 1,2 10 705 8 379 626 52 101 ديون معلقة األداء

▲ 1,7 ▼ -15,6 ▼ -0,2 1 499 -16 365 -187 88 521 مؤسسات مالية أخرى
▲ 7,6 ▲ 5,1 ▲ 1,7 3 291 2 251 780 46 554 قطاع عمومي
▲ 7,0 ▲ 4,7 ▲ 1,6 841 576 198 12 889 إدارات محلية
▲ 7,8 ▲ 5,2 ▲ 1,8 2 450 1 675 583 33 665 مؤسسات غير مالية عمومية
▲ 4,4 ▲ 3,4 ▼ -0,5 26 061 20 304 -3 263 618 123 قطاع خاص
▲ 2,8 ▲ 2,6 ▼ -1,3 9 222 8 540 -4 675 342 638 مؤسسات غير مالية أخرى
▲ 6,5 ▲ 4,5 ▲ 0,5 16 839 11 764 1 412 275 485  أسرو مؤسسات ال تستهدف الربح وتخدم األسر

( بماليين الدراهم ) 

 نوفمبر 13

التغيرات (%)

 ديسمبر 13

التغيرات المبلغ الجاري

(1) مجموع ودائع حائزو النقود لدى النظام البنكي باستثناء الودائع المقننة وودائع الضمان
(2) البنوك و مؤسسات التوظيف الجماعي في السوق النقدي



الرسم البياني 1: التطور السنوي للمجمع النقدي م3
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نسبة النمو السنوي (%)

التوظيفات السائلة النقود الكتابية أصول نقدية أخرى

الرسم البياني 2:التطور السنوي لمكونات المجمع النقدي م3

الرسم البياني 3:تطور صافي االحتياطيات الدولية الرسم البياني4:التطور السنوي للقروض البنكية حسب الغرض االقتصادي
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قروض بنكية قروض لالستهالك حسابات مدينة وتسهيالت الخزينة 
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