
 

 

 
 
 

 
 

 السعر  انخفاض إلى 2020 سنة من الثالث الفصل برسم القروض على الفائدة أسعار حول  املغرب بنك استقصاء نتائج تشير

اقع اإلجمالي املرجح املتوسط  %. 4,30 إلى أساس نقطة 28 بو

 وعلى%  3,97 إلى أساس نقطة 44 قدره تسهيالت الصندوق بمااألسعار املطبقة على  تراجعت، الغرض االقتصاديحسب و 

 املقابل، في%. 6,47 إلى أساس نقطة 62 بواقع االستهالك قروض وعلى% 4,79 إلى أساس نقطة 43 بواقع العقارية القروض

  %. 4,37 إلى أساس نقطة 16 بواقع التجهيز قروض على املطبقة األسعار ارتفعت

 أساس نقطة 38 قدره بما لألفراد املقدمة القروض على املطبقة الفائدة أسعار تراجعت ،املؤسساتية القطاعات وحسب

 يخص فيماو %.  4,11 إلى اساس نقطة 33 بواقع املالية غير للمقاوالت املقدمة ضالقرو ب تلك الخاصة وانخفضت%  5,15 إلى

،% 4,09 إلى أساس نقطة 35 بواقع الفائدة أسعار انخفضت الخاصة، املالية غير املقاوالت
ً
وهو ما يعكس بالخصوص  إجماال

 الصغيرة ملقاوالتلدى % 4,44 إلى أساس نقطة 74 و بواقعالكبرى  ملقاوالتلدى ا% 3,88 إلى أساس نقطة 26 بمقدار تراجعها 

 .واملتوسطة والصغيرة جدا

 

 

 (%أسعار الفائدة على القروض ) 
 

 2020-3ف ف2-2020 2020-1ف 2019-4ف 9201-3ف 9201-2ف 9201-1ف

 التغيرات

-2ف/2020-3ف

2020 

االجمالي الفائدة سعر   5,02 4,98 5,09 4,91 4,87 4,58 4,30 ▼ 

         حسب الغرض االقتصادي

الخزينةمدينة وتسهيالت   ▼ 3,97 4,41 4,64 4,70 4,78 4,74 4,76  حسابات 

 ▲ 4,37 4,21 4,52 4,61 5,28 5,17 4,57 قروض التجهيز  

 ▼ 4,79 5,22 5,16 5,34 5,22 4,82 5,13 قروض عقارية  

لألفراد يةقروض استهالك    6,74 6,71 6,72 6,66 6,75 7,09 6,47 ▼ 

         حسب القطاعات املؤسساتية

 ▼ 5,15 5,53 5,64 5,55 5,69 5,34 5,78 األفراد  

املالية غير  املقاوالت     4,78 4,85 4,92 4,77 4,70 4,44 4,11 ▼ 

الخاصة املالية غير املقاوالت   4,93 4,86 4,98 4,86 4,80 4,44 4,09 ▼ 

املقاوالت الصغيرة جدا         

 والصغيرة واملتوسطة
6,08 5,75 5,87 5,68 5,83 5,18 4,44 ▼ 

الكبرى املقاوالت          4,56 4,41 4,50 4,47 4,42 4,14 3,88 ▼ 

 

  

 
 االستقصاء الفصلي لبنك املغرب حول أسعار الفائدة على القروض

  الفصل الثالث من سنة 2020
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