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 1.486,8 لىإ% ليصل 2,7بنسبة  2020لشهر دجنبر  3م المجمع النقدي ، ارتفعهريش أساسلى ع
ألجل بنسبة  والودائع %4نسبة بالبنوك ى لطلب لداتحت ئع دالوع اتفاليعكس باألساس ار هم،ر درمليا

 3مالمجمع  رتطويعزى حسب المقابالت، و%. 0,4بنسبة الئتمانية د النقواجعت اتر في المقابل،. 1,7%
، بينما تراجعت 9,9بنسبة % لرسميةاالحتياطية % واألصول ا2,1ن البنكي بنسبة الئتماا كل من عتفاالر

  . %6,8نسبة بة المركزية دارإلا لىلصافية عاالديون 

وحسب المكونات،  في شهر نونبر. % 7,7مقابل  %8,5بواقع المجمع النقدي  ارتفع، على أساس سنوي
 %19,4أساسا تزايد سندات مؤسسات التوظيف الجماعي في السوق النقدية بنسبة  3متغير المجمع شمل 
%، وركود الحسابات تحت الطلب 9,6%   إلى 12,9من  ألجل الودائعحدة تراجع  وتباطؤ%، 9 مقابل
 . %20,1 إلى %20,6من و التداول النقدي % وتباطؤ وتيرة نم10,6بنسبة 

بعد  %26,6 لتصل إلىالنمو السنوي لألصول االحتياطية الرسمية  تيرةت و، تسارعوحسب المقابالت
% الشهر المنصرم 25,7من على اإلدارة المركزية الديون الصافية بالمرتبطة  بينما انتقلت تلك، 18,2%

، مع %4,5إلى %5,2من  اتباطؤالبنكية  ت وتيرة نمو القروض، شهدأخرى جهة. من %13,5 إلى
في  اتباطؤ . يعكس هذا التطور%4,7بعد  %3,9للقطاع غير المالي بنسبة المقدمة زيادة في القروض 

القروض  في ا، وانخفاض%4,7إلى  %5,9غير المالية الخاصة من شركات نمو القروض الممنوحة لل
كذا بر وننو شهرفي  %4,4ارتفاعها بواقع بعد  %0,5بنسبة العمومية غير المالية  للشركاتالممنوحة 

  ر. بجنفي د %3,4 إلى %2,7القروض الممنوحة لألسر من  تسارع وتيرة نمو

 التجهيزانخفاض قروض يتبين  ،حسب الغرض االقتصاديير المالي وبتصنيف القروض المقدمة للقطاع غ 
انخفاض القروض االستهالكية من وتسارع ؛ 2020بر نفي نو %0,3بنسبة  ارتفاعهابعد % 3بنسبة 

وتسارع في نمو القروض  %10,2 في الخزينةتسهيالت  نموفي  ركودوشبه ؛ %4,2إلى  3,3%
 %14,7السنوي من ت وتيرة نموها فقد تباطأ ،المعلقة األداء. أما الديون %2,5إلى  %2,1العقارية من 

 %8,5مقابل  %8,4المعلقة األداء . وفي ظل هذه الظروف، بلغ معدل الديون دجنبرفي  %14,4إلى 
   نصرم.الشهر الم

في معدل  ر،إلى آخ فصلتباطًؤا، من  فصلي، تُظهر البيانات المتاحة على أساس ع النشاطوحسب فرو
بشكل خاص  التغيريعكس هذا و. شتنبرفي  %5,2بعد  %4,5 لتصل إلى للقروض البنكيةالنمو السنوي 

وتباطًؤا ر، شتنبفي  %3بعد  %13,3بنسبة شركات فرع "الكهرباء والغاز والمياه" التراجع المسجل في 
"التجارة وإصالح السيارات واألدوات المنزلية" (من  فرعفي الناشطة للشركات  المقدمة في نمو القروض

" النقل واالتصاالت فرع ) و%1إلى  %2,1ة "(من يممو"البناء واألشغال العوفرع  )،%2,4إلى  2,7%
فرع أخرى، ارتفعت القروض المخصصة للشركات العاملة في جهة من و). %0,7إلى  %2,8"(من 

 .2020شتنبر في  %0,8 مقابل %6,6 واقع"الصناعات التحويلية" ب



ا��ؤ�رات ا�ر����� ����ءات ا���د��
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▲ 11,8 ▲ 2,5 107 739 24 447 1019 565 ا����� م 1

▲ 10,3 ▲ 2,1 110 579 24 846 1188 926 ا����� م 2

▲ 8,5 ▲ 2,7 116 245 38 429 1 486 763 ا����� م 3

▲ 6,6 ▲ 1,9 49 191 14 391 790 708 ا��وظ���ت ا������

▲ 20,1 ▼ -0,4 50 399 -1 203 300 626 ا��داول ا�������

▲ 6,5 ▲ 3,5 61 465 33 977 1 010 061 ا�ودا�� ا�"�%�� ذات ا�ط�"� ا���دي (1)
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▲ 4,5 ▲ 2,1 40 992 19 436 958 145 2روض "�%��

�ب ا�8رض ا��2��دي
▲ 2,5 ▲ 0,7 7 022 2 021 283 697 )روض ا�&%�ر
▲ 3,4 ▲ 0,8 7 303 1 692 222 270 )روض ا��*ن             
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▼ -1,4 ▼ -0,5 -2 505 -947 181 530 )روض ا���.�ز
▼ -4,2 ▼ -0,7 -2 360 -360 54 227 )روض �1.��1ك
▲ 10,7 ▲ 12,2 15 053 16 899 155 233 د�ون �����0 3�4 ا�ز���ء
▲ 14,4 ▼ -0,2 10 087 -157 80 019 د�ون �&�%� ا$داء

▲ 7,8 ▲ 12,4 10 313 15 710 141 976 �ؤ���ت ����� أ0رى
▲ 3,9 ▲ 0,5 30 679 3 726 816 169 ا��ط�ع :�ر ا�����
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▲ 8,0 ▲ 2,5 1 804 587 24 386 إدارات � ���
▼ -0,5 ▼ -1,1 -231 -579 50 773 �ؤ���ت �8ر ����� �4و���
▲ 4,1 ▲ 0,5 29 105 3 718 741 010 2ط�ع 5�ص
▲ 4,8 ▲ 0,7 17 586 2 669 385 523 �ؤ���ت �8ر ����� أ0رى
▲ 3,3 ▲ 0,3 11 519 1 049 355 486  أ�رو �ؤ���ت ; ���.دف ا�ر�9 و�0دم ا$�ر

ا���8رات ا��"0> 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

( ����1ن ا�دراھم ) 
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ا���8رات (%)



3التطور السنوي للمجمع النقدي م: 1الرسم البياني 
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18ديسمبر   19فبراير   19أبريل   19يونيو   19أغسطس   19أكتوبر   19ديسمبر   20فبراير   20أبريل   20يونيو   20أغسطس   20أكتوبر   20ديسمبر  

التوظيفات السائلة النقود الكتابية أصول نقدية أخرى

3التطور السنوي لمكونات المجمع النقدي م:2الرسم البياني 
(%)نسبة النمو السنوي 

لرسمية  االحتياطية تطور األصول ا:3الرسم البياني 
التطور السنوي للقروض البنكية حسب الغرض االقتصادي:4الرسم البياني

(%)نسبة النمو السنوي 
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18ديسمبر   19مارس   19يونيو   19سبتمبر   19ديسمبر   20مارس   20يونيو   20سبتمبر   20ديسمبر  

قروض بنكية قروض لالستهالك حسابات مدينة وتسهيالت الخزينة  قروض التجهيز قروض العقار
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(%)نسبة النمو السنوي 
المبلغ الجاري بماليير الدراهم 
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