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� دجن��  3، سجل المجمع مع
 أساس شهري
��مل.ار  1562,7ل.صل إ+  %0,7، ارتفاعا ب#س!ة 2021

 %0,2والتداول النقدي ب#س!ة  %4,1لدى البنوك ب#س!ة  تحت الطلبلنمو الودائع  8األساسدرهم، ن3.جة 

  . %2وتراجع الحسا8ات ألجل ب#س!ة 

ن3.جة 8الخصوص لعمل.ات  %2,5وحسب الطرف المقا8ل، نمت األصول االحت.اط.ة الرسم.ة ب#س!ة  

مل.ار درهم. و[المقا8ل، انخفضت الديون  6,2تفXYت العمالت من طرف البنوك لبنك المغرب 8م!لغ 

X̂ة ب#س!ة الصا للقطاع غ�g الما+� المقدمة . كذلك، تراجعت القروض البنك.ة %1,8ف.ة ع
 اإلدارة المرك

 . %0,6، لlن مع تزاjد القروض المقدمة للقطاع الخاص ب#س!ة %0,2ب#س!ة 

� ب#س!ة  gالما+� انخفاض قروض التجه� gشمل تطور القروض المقدمة للقطاع غ�oوقروض االستهالك  %4و

. وف.ما يتعلق %0,9والقروض العقارXة ب#س!ة  %1,3، وارتفاع qسه.الت الصندوق ب#س!ة %0,2ب#س!ة 

vات غ�g المال.ة واألu.  %81,6الديون المعلقة األداء، فقد تراجعت ب#س!ة  wxل من الv لدى 

� دجن�� 8عد  %5,2ارتفاعا ب#س!ة  3، سجل المجمع مع
 أساس سنوي
��� نون��  7,1%

��، ما jعكس 2021

8عد  %6,5، وتزاjد حجم النقد المتداول ب#س!ة %84,6عد  %0,6ساس نمو الحسا8ات ألجل ب#س!ة 8األ 

 . %87,5عد  %7,6والودائع تحت الطلب لدى البنوك ب#س!ة  5,8%

� دجن�� مقا8ل  %3,2وحسب الطرف المقا8ل، ارتفعت األصول االحت.اط.ة الرسم.ة ب#س!ة 
��10,6%  �

��

X̂ة ب#س!ة نون�� وتزاjدت الديون الصاف. . ومن جهتها، نمت %8,4عوض  %14,4ة ع
 اإلدارة المرك

شهرا من ق!ل، ما jعكس نمو القروض  %84عد  %3,4غ�g الما+� ب#س!ة لقطاع لالقروض البنك.ة المقدمة 

 . %84عد  %4,4المقدمة للمقاوالت الخاصة ب#س!ة والقروض  %5عوض  %4,6الممنوحة لألu ب#س!ة 

}شمل تطور القروض المقدمة للقطاع غ�g الما+� نمو قروض االستهالك ب#س!ة وحسب الغرض االقتصادي، 

� إ+ %2,8عوض  %2,7والقروض العقارXة ب#س!ة  %82,3عد  2,7% gد حدة انخفاض قروض التجه�jوتزا ،

�  %81,5عد  4,4%
��ة . أما الديون المعلقة األداء، %9,6واستقرار نمو qسه.الت الصندوق  gفقد وصلت وت�

� دجن�� 8عد  %4نموها السنوي إ+ 
��� ظل هذە الظروف، 8لغت |س!ة الديون المعلقة  5,8%

��. و � نون��
��

 . %8,4األداء 

وحسب فروع ال#شاط، يتضح من خالل المعط.ات الفصل.ة أن |س!ة النمو السنوي لالئتمان البن�� اإلجما+� 

� الفصل الرابع من سنة  %3 ت8لغ
��� الفصل الثالث من سنة  %84,2عد  2021

��وXعكس هذا . 2021

تلك ، و %85عد  %82,7الخصوص ارتفاع القروض المقدمة لف�ع "النقل واالتصاالت" ب#س!ة التطور 

، ونمو القروض المقدمة للمقاوالت العاملة %811,5عد  %9,1الممنوحة "للصناعات التحXYل.ة" ب#س!ة 

� ف�ع "التجارة، و�صالح الس.ارات واأل 
��ل.ة" ب#س!ة  � ، والقروض المخصصة لف�ع %81,8عد  %8دوات الم��

وكذا انخفاض القروض الممنوحة لف�ع "البناء  %13,8عوض  %19,3"الفنادق والمطاعم" ب#س!ة 

� ش3ن��  %84,4عد  %1,7واألشغال العموم.ة" ب#س!ة 
��2021 . 



المؤشرات الرئيسية لالحصاءات النقدية

 ديسمبر 21 نوفمبر 21 ديسمبر 20

▲ 6,6 ▲ 2,8 67 444 29 600 1086 827 المجمع م 1
▲ 6,1 ▲ 2,5 72 203 30 476 1260 958 المجمع م 2
▲ 5,2 ▲ 0,7 77 631 11 139 1 562 749 المجمع م 3
▲ 8,3 ▼ -0,7 66 134 -6 194 862 588 التوظيفات السائلة
▲ 6,5 ▲ 0,2 19 554  730 320 180 التداول اإلئتماني
▲ 5,2 ▲ 1,5 52 271 15 940 1 061 948 الودائع البنكية ذات الطابع النقدي (1)
▲ 7,6 ▲ 4,1 49 365 27 581 698 646 ودائع تحت الطلب لدى البنوك
▲ 0,6 ▼ -2,0 852 -2 825 136 461 ودائع ألجل و سندات الصندوق  لدى البنوك
▲ 15,2 ▼ -4,8 9 715 -3 681 73 644 سندات مؤسسات التوظيف الجماعي في السوق النقدية
▲ 3,2 ▲ 2,5 10 264 8 159 330 832 األصول االحتياطية الرسمية
▲ 14,4 ▼ -1,8 34 514 -4 954 273 905  الديون الصافية على اإلدارة المركزية
▲ 4,5 ▲ 1,2 50 730 14 417 1 182 401 ديون على االقتصاد
▲ 3,1 ▲ 1,8 29 736 18 020 996 664 ديون مؤسسات اإليداع األخرى(2)
▲ 3,0 ▲ 2,2 29 207 21 337 988 212 قروض بنكية

حسب الغرض اإلقتصادي
▲ 2,7 ▲ 0,9 7 754 2 519 291 953 قروض العقار
▲ 4,9 ▲ 0,5 10 789 1 083 233 171 قروض السكن             
▲ 40,6 ▲ 2,5 4 596 392 15 924 منھا: التمويل التشاركي للسكن
▼ -7,0 ▲ 1,6 -4 120 869 54 833 القروض المقدمة للمنعشين العقاريين
▲ 10,3 ▲ 1,2 21 200 2 636 227 151 حسابات مدينة وتسھيالت الخزينة
▼ -4,4 ▼ -4,0 -7 913 -7 212 172 147 قروض التجھيز
▲ 2,7 ▼ -0,2 1 463 -136 55 712 قروض لالستھالك
▲ 2,2 ▲ 18,7 3 453 24 854 157 776 ديون مختلفة على الزبناء
▲ 4,0 ▼ -1,6 3 249 -1 324 83 474 ديون معلقة األداء

▲ 1,0 ▲ 19,5 1 475 23 404 143 390 مؤسسات مالية أخرى
▲ 3,4 ▼ -0,2 27 731 -2 067 844 823 القطاع غير المالي
▼ -7,4 ▼ -8,9 -5 642 -6 869 70 092 قطاع عمومي
▲ 4,3 ▲ 2,7 1 040 662 25 426 إدارات محلية
▼ -13,0 ▼ -14,4 -6 682 -7 531 44 666 مؤسسات غير مالية عمومية
▲ 4,5 ▲ 0,6 33 373 4 802 774 731 قطاع خاص
▲ 4,4 ▲ 1,0 16 938 3 944 406 225 مؤسسات غير مالية أخرى
▲ 4,7 ▲ 0,2 16 435 858 368 506  أسرو مؤسسات ال تستھدف الربح وتخدم األسر

( بماليين الدراھم ) 

 ديسمبر 20

التغيرات (%) التغيرات المبلغ الجاري

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

 نوفمبر 21



3التطور السنوي للمجمع النقدي م: 1الرسم البياني 
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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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قروض بنكية قروض لالستهالك حسابات مدينة وتسهيالت الخزينة  قروض التجهيز قروض العقار
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المبلغ الجاري بماليير الدراهم (%)نسبة النمو السنوي 
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المبلغ الجاري بماليير الدراهم(%)نسبة النمو السنوي 




