
 

 

 
 
 

 

في الفصل  %4,42تشير نتائج االستقصاء الذي أنجزه بنك املغرب حول أسعار الفائدة على القروض إلى أن هذه األسعار وصلت إلى 

، 2020. وفي مجموع سنة 2020في الفصل األول من سنة  %4,89في الفصل الثاني و %4,55في الفصل الثالث، و %4,34الرابع مقابل 

 . 2019نقطة أساس مقارنة بسنة  46، متراجعا بما قدره %4,53بلغ متوسط سعر الفائدة على القروض اإلجمالي 

بالنسبة لتسهيالت الصندوق ومن  %4,12إلى  %3,99انتقلت هذه األسعار، من فصل إلى آخر، من  حسب الغرض االقتصادي،

بالنسبة للقروض العقارية. ومن جهتها، تراجعت أسعار الفائدة املطبقة على قروض التجهيز وقروض االستهالك  %4,91إلى  4,79%

 على التوالي. %6,40إلى  %6,46ومن  %4,21إلى  %4,50من 

 %4,98ق على القروض املمنوحة لألفراد في الفصل الرابع من هذه السنة بلغ سعر الفائدة املطب وحسب القطاعات املؤسساتية،

. وبالنسبة للمقاوالت %4,16بعد  %4,28في الفصل السابق، وسعر الفائدة على القروض املقدمة للمقاوالت غير املالية  %5,15مقابل 

بالنسبة للمقاوالت  %4,13، حيث وصل إلى 2020في الفصل الرابع من سنة  %4,30غير املالية الخاصة بالخصوص، بلغ هذا السعر 

  بالنسبة للمقاوالت الصغيرة جدا والصغيرة واملتوسطة. %4,49الكبرى و

 

 

 (%) *أسعار الفائدة على القروض 

 

 ف4-2020 2020-3ف ف2-2020 2020-1ف 2019-4ف 9201-3ف

 التغيرات
 

 /2020-4ف

 2020-3ف

 /2020-4ف

 2019-4ف

االجمالي الفائدة سعر   5,09 4,91 4,89 4,55 4,34 4,42 ▲ ▼ 

         حسب الغرض االقتصادي

الخزينةمدينة وتسهيالت   ▼ ▲ 4,12 3,99 4,45 4,70 4,70 4,78  حسابات 

 ▼ ▼ 4,21 4,50 4,21 4,56 4,61 5,28 قروض التجهيز  

 ▼ ▲ 4,91 4,79 5,24 5,22 5,34 5,22 قروض عقارية  

لألفراد يةقروض استهالك    6,72 6,66 6,55 6,56 6,46 6,40 ▼ ▼ 

         حسب القطاعات املؤسساتية

 ▼ ▼ 4,98 5,15 5,14 5,51 5,55 5,69 األفراد  

املالية غير  املقاوالت     4,92 4,77 4,76 4,46 4,16 4,28 ▲ ▼ 

الخاصة املالية غير املقاوالت   4,98 4,86 4,86 4,46 4,13 4,30 ▲ ▼ 

املقاوالت الصغيرة جدا         

 والصغيرة واملتوسطة
5,87 5,68 5,82 5,17 4,46 4,49 ▲ ▼ 

الكبرى املقاوالت          4,50 4,47 4,46 4,14 3,96 4,13 ▲ ▼ 
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