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مليار درهم، ليعكس بذلك نمو  1272,1% ليصل إلى 1,4بنسبة  2017في دجنبر  3، ارتفع المجمع النقدي معلى أساس شهري

اإلدارة المركزية بنسبة %، والديون الصافية على 1وبالتالي، ارتفعت االحتياطيات الدولية الصافية بنسبة  .مجموع أطرافه المقابلة

% مقابل تراجع القروض 0,2ويشمل هذا التطور بالخصوص تزايد تسهيالت الخزينة بنسبة  %.1%، واالئتمان البنكي بنسبة 5,5

 .%0,3% وقروض التجهيز بنسبة 0,1العقارية بنسبة 

ويعكس هذا التطور تباطؤ نمو  ما  .% في دجنبر5,8 إلى % في نونبر6,2بنسبة  3، تباطأت وتيرة نمو المجمع معلى أساس سنوي

تحوزه الوحدات االقتصادية من سندات التوظيف الجماعي النقدية وشهادات اإليداع، وكذا شبه استقرار في وتيرة نمو التوظيفات تحت 

ودائع % فيما سجلت ال4,6% إلى 7,9. بالمقابل، تقلص انخفاض الودائع ألجل من  %7,7% والتداول النقدي في 5,3الطلب في 

 .% في الشهر  المنصرم7,3% مقابل 7,4تحت الطلب لدى البنوك ارتفاعا طفيفا بنسبة 

%، وتراجعت حدة انخفاض 11,3% بدال من20، نمت الديون الصافية على اإلدارة المركزية بنسبة 3وحسب مقابالت المجمع م

% إلى 4,8باالئتمان البنكي، تراجعت نسبة نموه  من  . وفيما يتعلق%3,5% بدال من 3,3االحتياطيات الدولية الصافية لتصل إلى 

2,9%. 

% 4,4% وقروض االستهالك من 11,4% إلى 14,6و يشير التحليل حسب الغرض االقتصادي إلى تباطؤ نمو قروض التجهيز من 

لشهر السابق، أي % فيما ارتفعت القروض العقارية بنفس وتيرة ا3,2% إلى 1,8وتزايد انخفاض تسهيالت الخزينة من  %4,3إلى 

4,2%. 

هكذا، تباطأت وتيرة نمو  %3,7% إلى 5,4وحسب القطاعات المؤسساتية، تراجع نمو القروض الممنوحة للقطاع غير المالي من 

%، مع تباطؤ نمو القروض الممنوحة إلى المقاوالت غير المالية الخاصة 4,3% مقابل 3,6القروض الممنوحة للقطاع الخاص إلى 

وعلى نفس المنوال، تباطأ نمو القروض  .%3,9% مقابل 4,6% وارتفاع القروض الممنوحة لألسر بنسبة 4,7% مقابل 2,5إلى 

 .%15,5% مقابل 1,6المقاوالت غير المالية العمومية إلى  الممنوحة إلى

% في الفصل الرابع 2,9% في الفصل الثالث إلى 4,5وتشير المعطيات الفصلية حسب القطاعات إلى تباطؤ نمو اإلقراض من 

"الفنادق" بنسبة ، نتيجة على الخصوص النخفاض القروض الممنوحة على التوالي إلى قطاعي "الكهرباء، الغاز والماء" و2017

. بالمقابل، سجلت القروض الممنوحة إلى "الصناعات %0,8% و3,6% على التوالي مقابل ارتفاعها بنسبة 1,5% و7,3

. %0,7% و12,3% بعد انخفاضها على التوالي بنسبة 1% و15,3االستخراجية" و"الصناعات التحويلية" تزايدا بلغ على التوالي 

. ومن ناحيتها، استقرت %0,4% مقابل 1,4قطاع "البناء واألشغال العمومية" ارتفاعا بنسبة وسجلت أيضا القروض الموجهة ل

 .%8,3القروض الممنوحة لقطاع "التجارة" في 
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