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ةیطایتحالا لوصألا
تامدخلاو علسلا نم تادراولا رھشأ ددعبو مھاردلا رییالمب روطتلا

فرصلا راعسأ

22/03/09 22/03/08 22/03/07 22/03/04 22/03/03 22/03/02

يعجرملا رعسلا

10.879 10.900 10.711 10.643 10.664 10.650 وروألا

9.922 10.003 9.887 9.684 9.624 9.598 يكيرمألا رالودلا

ةدیازملا ةیلمع

ةلمعلا

طسوتملا رعسلا
$/ مهرد

كونبلا نیب ام ةمئاقلا قوسلا
تالدابملا مجحو ةدئافلا رعس

نمعوبسألا
22-03-03

ىلإ
22-03-09

نم عوبسألا
22-02-24

ىلإ
22-03-02

1,50 1,50 كونبلا نيب ام ةدئافلا رعس

3 724,60 4 682,00 تالدابملا مجح *طسوتم

مهاردلا نييالمب *
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Δ% المبلغ الجاري
في  *

22/02/25 21/12/31 21/03/05 22/03/04

2,0% األصول االحتیاطیة

*بماليير الدراهم

ینایر2022 دجنبر 2021 ینایر2021          نونبر 2021

األصول االحتیاطیة ممثلة بعدد

واردات السلع والخدمات 
7

أشھر
6

أشھر و 17 یوما
6

أشھر و 22 یوما
6

أشھر و 22 یوما

1,2% 337,39,5%



ةيدقنلا قوسلا
برغملا كنب تالخدت

نمعوبسألا
22-03-03

ىلإ
22-03-09

نمعوبسألا
22-02-24

ىلإ
22-03-02

مهاردلا نييالمب غلابملا

78 290 75 190 برغملا كنب تالخدت

78 290 75 190 برغملا كنب نم ةردابمب تاليهست

36 230 33 130 مايأ7 ةدمل تاقيبست

8 243 8 243 دحاو رهش ةدمل ءارشلا ةداعا تايقافتا

. . فرصلا تالدابم

13 234 13 234 رهشأ3 ءارشلا ةداعإ تايقافتا

430 430 تالواقملا ليومتو معدل جمدنملا جمانربلا

20 153 20 153 ةنومضم ضورق

. . كونبلا نم ةردابمب تاليهست

. . ةعاس24 ةدمل تاقيبست

. . ةعاس24 ةدمل عاديإلا ةليهست

مهاردلانييالمب22/03/09ضورعلابلطىلعءانبمايأ7ةدملتاقيبستلاجئاتن

34 460 بتتكملا غلبملا

ةديازملاب تانيذألا قوس
ةنيزخلا تانيذأل يراجلا غلبملا

22-03-08 مويل ةديازملاب تانيذألا * تاديدستلا لجألا

* تاباتتكالا ةدئافلا رعس
22-03-10 نم
22-03-16 ىلإ

. . 200 اعوبسأ 13

100 1,49 . اعوبسأ 26

400 1,59 . اعوبسأ 52

. . . سنتان

. . . 5 سنوات

. . . تاونس 10

. . . ةنس 15

. . . ةنس 20

. . . ةنس 30

500 . 200 المجموع

مهاردلا نييالمب *

ةديازملا تايلمع جئاتن ةيوناثلا قوسلا يف ةدئافلا راعسأ ىنحنم
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مخضتلا

(%) Δ
2022رياني
2021رياني

2021ربنجد
2020ربنجد

2022رياني
2021ربنجد

3,1 3,2 0,0 كالهتسالا راعسأ رشؤم *

3,9 3,6 0,4 يساسألا مخضتلا رشؤم **

طيطختلل ةيماسلا ةيبودنملا )*( :ردصملا

برغملا كنب (**)

يونس ساسأ ىلع مخضتلا روطت (%)

ةدئافلا راعسأ

النصف االول من 2022 النصف الثاني من 2021

1,05 1,03 الحسابات على الدفاتر - سعر الفائدة األدنى

2022 رياني 2021 ربنجد 2021 ربنون أسعار الفائدة الدائنة  (%)

2,02 2,19 2,15 رهشأ ةتس عئادو

2,62 2,53 2,51 ارهش رشع انتا عئادو

2021-4لصف 2021-3لصف 2021-2لصف أسعار الفائدة المدینة  (%)

4,44 4,35 4,32 عومجملا

5,16 5,20 5,19 دارفألل ضورق

4,24 4,24 4,26 ناكسإلا ضورق

6,47 6,51 6,64 كالهتسالا ضورق

4,26 4,17 4,04 تاكرشلا ضورق

. . . يداصتقالا فدهلا بسح

4,06 3,95 3,96 ةنيزخلا تاليهست

4,58 4,84 4,13 زيهجتلا ضورق

5,78 5,71 5,59 راقعلا ضورق

. . . ةكرشلا مجح بسح

4,88 4,98 4,83 ةطسوتملاو ةريغصلاو ادج ةريغصلا تاكرشلا

4,01 3,83 3,71 ىربكلا تاكرشلا

يكنبلا ماظنلا ىدل برغملا كنب هزجني يذلا يلصفلا ثحبلا يف ةدراولا تانايبلا :ردصملا

ةنئادلا ةدئافلا راعسأ (%)

ةلئاسلا تافيظوتلاو دقنلا تاعمجم

(%) Δ
ةياهن يف *يراجلا غلبملا

2022رياني
2021رياني

2022رياني
2021ربنجد

2022رياني

5,7 0,2 320,7 ةينامتئالا ةلمعلا

6,5 -1,4 755,7 ةيباتكلا ةلمعلا

6,2 -1,0 1 076,4 1م

2,6 0,3 174,6 1م-2م بلطلا تحت تافيظوتلا

5,7 -0,8 1 251,0 2م

1,9 -0,2 299,3 2م-3م ىرخأ ةيدقن لوصأ

4,9 -0,7 1 550,3 ةيدقنلا ةلتكلا3م

11,9 0,7 889,9 ةلئاسلا تافيظوتلا عمجم

5,5 0,1 331,1 ةيطايتحالا لوصألا

-25,3 -5,5 23,9 ىرخألا عاديإلا تاسسؤمل ةيبنجألا لوصألا يفاص

19,5 6,2 290,8 ةيزكرملا ةرادإلا ىلع ةيفاصلا نويدلا

4,0 -1,3 1 165,0 داصتقالل ةمدقملا ضورقلا

مهاردلا رييالمب *

3م عمجملا روطت
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يداصتقالا ضرغلا بسح يكنبلا ضرقلا عيزوت يونس ساسأ ىلع يداصتقالا ضرغلا بسح يكنبلا ضرقلا روطت

(%) Δ
ةياهن يف *يراجلا غلبمل

2022رياني
2021رياني

2022رياني
2021ربنجد

2022رياني

7,5 -1,3 224,2 ةنيزخلا تاليهست

3,2 0,0 291,8 راقعلا ضورق

2,5 0,0 55,7 كالهتسالا ضورق

-3,6 -0,1 172,0 زيهجتلا ضورق

7,1 -12,8 137,5 ءانبزلا ىلع ةفلتخم نويد

3,4 0,9 84,2 ءادألا ةقلعم نويد

3,4 -2,3 965,5 يكنبلا ضرقلا

3,3 -0,3 842,3 يلام ريغلا عاطقلل ضورقلا

مهاردلا رييالمب *

'

ميقلا ةصروب تارشؤم
تالوادتلا مجحو يزام رشؤم روطت

Δ % عوبسألا

22/03/09
21/12/31

22/03/09
22/02/09

22/03/09
22/03/02

22/03/03 نم
22/03/09 ىلإ

22/02/24 نم
22/03/02 ىلإ

-3,68 -7,77 -0,82 12 866,13 12 972,82 ةرتفلا ةياهن يزامرشؤم

. . . 158,26 176,46 عوبسألا تالوادتل طسوتملا *مجحلا

-2,99 -7,36 -0,93 670 094,60 676 381,52 ةرتفلا ةياهن *ةلمسرلا

مهاردلا نييالمب * 

ءاضيبلا رادلا ةصروب :ردصملا

ةيمومعلا ةيلاملا
ةنيزخلا ةيعضو ةنيزخلا ليومت

Δ(%)
رياني

2022
رياني

2021 مهاردلا نييالمب غلابملا

3,5 25 055 24 199 ةيداعلا ليخادملا *

7,7 24 588 22 820 ةيئابجلا دراوملا اهنم

16,4 39 972 34 331 ةيلامجإلا تاقفنلا

13,2 37 306 32 946 ةصاقملا باستحا نود ةيلامجإلا تاقفنلا

92,5 2 666 1 385 ةصاقملا

15,9 25 040 21 609 ةصاقملا باستحا نود ةيداعلا تاقفنلا

6,2 10 762 10 135 روجألا

31,9 10 489 7 952 ىرخألا تامدخلاو علسلا

-20,7 640 808 نيدلا دئاوف

16,0 3 149 2 714 ةيبارتلا تاعامجلل تاليوحتلا

. -2 652 1 205 يداعلا ديصرلا

8,2 12 266 11 337 رامثتسالا تاقفن

. 14 450 12 715 ةنيزخلل ةصاخلا تاباسحلا ديصر

. -467 2 582 ةينازيملا زجع وأ ضئاف

. 173 3 390 يلوألا ديصرلا **

. -12 778 -6 161 ءادألا ديق تايلمعلا ريغت

. -13 245 -3 578 ليومتلا ضئاف وأ زجع

. 79 4 171 يجراخلا ليومتلا

. 13 165 -592 يلخادلا ليومتلا

ةصصوخلا دراوم باستحا نودو ةيبارتلا تاعامجلل ةفاضملا ةميقلا ىلع ةبيرضلا باستحا عم * 

نويدلا دئاوف فيلاكت باستحا نود ةينازيملا ديصر لثمي **

المصدر: وزارة االقتصاد والمالیة

رياني
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ةيجراخلا تاباسحلا

Δ (%) مهاردلا نييالمب غلابملا

ینایر 2022
ینایر 2021 ینایر 2022 ینایر 2021

23,0 30 645,0 24 916,0 ةيلامجإلا تارداصلا

- 7 793,0 3 483,0 هتاقتشمو طافسوفلا تارداص

-11,5 6 988,0 7 899,0 تارايسلا عاطق تارداص

39,5 50 905,0 36 480,0 ةيلامجإلا تادراولا

13,5 10 625,0 9 365,0 زيهجتلا داوم

67,0 7 909,0 4 737,0 ةيقاطلا داوملا تادراو

18,0 9 912,0 8 398,0 ةيكالهتسالا علسلا

75,2 20 260,0 11 564,0 يلامجإلا يراجتلا زجعلا

. 60,2 68,3 تادراولل تارداصلا ةيطغت )%( ةبسن

-58,6 1 062,0 2 565,0 رافسألا ليخادم

-9,7 6 091,0 6 748,0 جراخلاب نيميقملا ةبراغملا تاليوحت

14,9 710,0 618,0
ةرشابملا ةيبنجالا تارامثتسالا تاقفدت
ةيفاصلا

فرصلا بتكم :ردصملا

يراجتلا زجعلا روطت
مهاردلارييالمب

جراخلاب نيميقملا ةبراغملا تاليوحت و رافسألا ليخادم روطت
مهردلارييالمب

ةينطولا تاباسحلا
يونس ساسأ ىلع يلامجإلا يلخادلا جتانلا روطت

Δ(%) مهاردلا رييالمب

2021-3ف
2020-3ف

2021-3ف 2020-3ف

7,8 253,9 235,6
راعسألاب يلامجإلا يلخادلا جتانلا
ةتباثلا

17,7 31,6 26,8 يحالفلا عاطقلل ةفاضملا ةميقلا

6,4 187,3 175,9 يحالفلا ريغ عاطقلل ةفاضملا ةميقلا

10,9 301,1 271,5
راعسألاب يلامجإلا يلخادلا جتانلا
ةيراجلا

طيطختلل ةيماسلا ةيبودنملا :ردصملا
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