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ا��ؤ�رات ا�ر����� ����ءات ا���د��

 د����ر 19 و���ر 19 د����ر 18

▲ 6,2 ▲ 3,5 53 158 31 083 911 855 ا����� م 1

▲ 5,9 ▲ 3,0 60 423 31 900 1078 310 ا����� م 2

▲ 3,8 ▲ 2,0 50 134 26 405 1 370 758 ا����� م 3

▲ 6,7 ▲ 1,1 46 878 8 046 746 982 ا��وظ���ت ا������

▲ 7,4 ▲ 0,3 17 273  665 250 875 ا��داول ا�������

▲ 2,6 ▲ 2,1 24 209 19 292 947 175 ا�ودا�� ا�"�%�� ذات ا�ط�"� ا���دي (1)
▲ 4,6 ▲ 3,9 25 845 22 029 586 573 ودا�� � ت ا�ط�ب �دى ا��وك

▼ -7,4 ▼ -2,5 -11 961 -3 748 149 145 ودا�� $�ل و �دات ا�"دوق  �دى ا��وك

▼ -1,8 ▲ 1,7 -1 011  934 55 497 ��دات �ؤ���ت ا��وظ�ف ا����)� '� ا��وق ا���د��

▲ 6,5 ▲ 2,5 14 957 6 052 245 622 ��'� ا+���ط��ت ا�دو���

▲ 5,9 ▲ 4,4 11 973 9 091 214 972  ا�د�ون ا���'�� )/. ا�دارة ا��ر%ز��

▲ 5,5 ▲ 1,9 55 776 20 495 1 078 668 د�ون )/. ا+�1��د

▲ 5,4 ▲ 2,8 47 361 25 103 923 359 د�ون �ؤ���ت ا��داع ا45رى(2)
▲ 5,3 ▲ 2,8 46 051 24 610 916 667 1روض "�%��

�ب ا�8رض ا��1��دي
▲ 3,5 ▲ 0,3 9 443 909 276 742 )روض ا�&%�ر
▲ 3,7 ■ 0,0 7 687 -45 214 772 )روض ا��*ن             
▲ 90,9 ▲ 5,6 3 712 410 7 796 .�: ا���و�ل ا��,�ر*+ ���*ن�
▲ 2,7 ▲ 4,8 1 569 2 702 59 561 ا�%روض ا��%د�� ���&,�ن ا�&%�ر��ن
▲ 7,1 ▲ 2,5 12 587 4 712 190 311 � ����ت �د�� و��.�1ت ا�0ز�
▲ 5,3 ▲ 1,9 9 148 3 352 183 177 )روض ا���.�ز
▲ 4,5 ▲ 0,1 2 445 45 56 522 )روض �1.��1ك
▲ 6,4 ▲ 13,1 8 485 16 319 140 744 د�ون �����0 3�4 ا�ز��ء
▲ 6,0 ▼ -1,0 3 943 -727 69 170 د�ون �&�%� ا$داء

▲ 5,0 ▲ 14,3 6 356 16 546 132 432 �ؤ���ت ����� أ0رى
▲ 5,3 ▲ 1,0 39 695 8 064 784 235 ا��ط�ع :�ر ا�����
▲ 2,5 ▲ 3,7 1 781 2 625 72 710 1ط�ع )�و��
▲ 14,6 ▲ 7,1 2 857 1 476 22 381 إدارات � ���
▼ -2,1 ▲ 2,3 -1 075 1 149 50 329 �ؤ���ت �8ر ����� �4و���
▲ 5,6 ▲ 0,8 37 913 5 440 711 524 1ط�ع 4�ص
▲ 7,1 ▲ 1,7 24 471 5 978 367 325 �ؤ���ت �8ر ����� أ0رى
▲ 4,1 ▼ -0,2 13 443 -538 344 199  أ�رو �ؤ���ت ; ���.دف ا�ر�9 و�0دم ا$�ر

( ����1ن ا�دراھم ) 

 د����ر 18

ا���8رات (%) ا���8رات ا��"/= ا���ري

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

و���ر 19 



3التطور السنوي للمجمع النقدي م: 1الرسم البياني 
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