
 

 

 

  التطور   هذا  ويعكس.  درهم  مليار   1608,6  إلى   ليصل  2022  يونيو   في %  1,8  بنسبة  3م  املجمع   ارتفع   ،شهري   أساس  على 

  الجماعي   التوظيف مؤسسات حوزة في  التي   والسندات ،% 2,7 بنسبة البنوك  لدى الطلب تحت الودائع   ارتفاع أساسا

 % 1,4 بنسبة االئتمانية والعملة%  6,1 بنسبة النقدية

ايدت  املقابالت،   وحسب   % 4,4  بنسبة  الخزينة  تسهيالت  نمو   مع   ،%1,6  بنسبة  املالي  غير   للقطاع  املمنوحة  القروض  تز

  كل  ارتفعت  وباملثل،%.  0,9 بنسبة االستهالك وقروض% 0,6 بنسبة العقارية  قروضالو % 0,3 بنسبة  التجهيز  وقروض

 %. 1,7 بنسبة املركزية اإلدارة على   الصافية  الديون  تراجعت بينما% 1,1 بنسبة  الرسمية االحتياطية األصول  من

اقع   النقدية  الكتلة  ارتفعت  ،سنوي   أساس  وعلى     ارتفاع   التغير   هذا  ويشمل.  السابق   الشهر   في %  4,9  بعد  %4,3  بو

ايد  ،%7,7  مقابل  %7,2  بنسبة  الكتابية  النقود   حدة   لتراجع   باإلضافة  %7  بعد   %8,2  بنسبة  النقدي  التداول   وتز

  %.10 إلى % 10,9 من  ألجل الحسابات  انخفاض

  واالحتياطيات   ،%20,1  بعد %  10,1  بنسبة   املركزية  اإلدارة  على   الصافية   الديون   من  كل   تنامت  املقابالت،  وحسب

اقع   الصافية  الدولية   مع   ،%3,9  نسبة   في   املالي   غير   للقطاع  املقدمة  القروض   نمو   استقر   جهته،  من   %.7  بعد%  9,5  بو

ايد% 6 إلى % 6,2 من الخاصة  املقاوالت إلى  املمنوحة القروض نمو  تباطؤ    للشركات  املمنوحة القروض تراجع  حدة وتز

 %. 3,3 بعد% 3,6 إلى   لألسر  املقدمة  القروض نمو  وتسارع% 10,5 إلى % 10,2 من  العمومية  املالية غير 

اقع  الخزينة تسهيالت نمو  يتبين االقتصادي،  الغرض حسب  املالي  غير  للقطاع املقدمة القروض  وبتصنيف % 10,6 بو

  نسبة   في   العقارية   القروض  استقرار   وشبه   ، %3,1  بعد%  2,5  إلى   التجهيز   قروض   انخفاض  حدة  وتراجع   %12,2  بعد

  % 4,8  إلى   السنوي   نموها  نسبته  انخفضت  فقد  األداء،  املعلقة  الديون   وبخصوص%.   3,2  في   االستهالك  وقروض  2,1%

 .%8,4 القروض مجموع  إلى   الديون  هذه  نسبة وبلغت %5,7 بعد

 %4  بنسبة إلى ركود    ،2022  سنة  من  الثاني  والفصل  األول   الفصل   بين  الفصلية  املعطيات  تشير   النشاط،  فروع   وحسب

 :  أساسا  يشمل ما وهو  اإلجمالي، البنكي لالئتمان السنوي  النمو  من

  "؛ التحويلية  الصناعات"  قروض  في   2022  سنة  من  األول   الفصل   في   %10,1  بعد   %12,3  بنسبة  زيادات •

  قروض   في   %15,6مقابل    %29,8و"  املنزلية  واألجهزة  السيارات  وإصالح  التجارة"   قروض   في   %9,8  بعد  %12,5و

 ؛"واملاء والغاز  الكهرباء" فرع

   و  ؛%18 مقابل %10 إلى " والتواصل للنقل "  املقدمة القروض   انخفاض حدة  وتراجع  •

اقع   زيادة  بعد %9,2 بنسبة  تراجع و  •  ". العمومية واألشغال  البناء" قروض في  %3,3 بو

 المؤشرات الرئيسية لإلحصائيات النقدية  

   2022يونيو  



المؤشرات الرئيسية لالحصاءات النقدية

21 يونيو  21 ديسمبر  22 مايو  22 يونيو 

▲ 7,5 ▲ 3,2 ▲ 1,8 78 405 34 542 20 163 1121 375 1المجمع م 

▲ 6,8 ▲ 2,9 ▲ 1,6 82 670 36 409 19 986 1297 397 2المجمع م 

▲ 4,3 ▲ 3,1 ▲ 1,8 66 923 47 863 28 475 1 608 632 3المجمع م 

▼ -4,0 ▼ -6,9 ▼ -2,1 -34 677 -60 809 -17 738 822 772 التوظيفات السائلة

▲ 8,2 ▲ 4,1 ▲ 1,4 25 296 13 106 4 514 333 217 التداول اإلئتماني

▲ 3,9 ▲ 2,2 ▲ 2,2 40 236 23 403 23 290 1 085 190 الودائع البنكية ذات الطابع النقدي
 (1)

▲ 7,8 ▲ 2,6 ▲ 2,7 51 676 18 426 19 007 717 146 ودائع تحت الطلب لدى البنوك

▼ -10,0 ▼ -8,3 ▲ 0,4 -13 837 -11 323 489 125 145 ودائع ألجل و سندات الصندوق  لدى البنوك

▲ 6,2 ▲ 10,3 ▲ 6,1 4 652 7 409 4 528 79 302 سندات مؤسسات التوظيف الجماعي في السوق النقدية

▲ 9,5 ▼ -0,4 ▲ 1,1 28 608 -1 427 3 496 329 401 األصول االحتياطية الرسمية

▲ 10,1 ▲ 8,4 ▼ -1,7 27 058 22 941 -5 129 295 431  الديون الصافية على اإلدارة المركزية

▲ 4,6 ▲ 4,2 ▲ 3,1 54 189 49 775 37 067 1 226 659 ديون على االقتصاد

▲ 4,4 ▲ 4,8 ▲ 4,7 44 252 47 567 46 953 1 041 494 ديون مؤسسات اإليداع األخرى
(2)

▲ 4,0 ▲ 4,3 ▲ 4,4 39 974 42 347 43 168 1 027 823 قروض بنكية

حسب الغرض اإلقتصادي

▲ 2,1 ▲ 1,6 ▲ 0,6 6 211 4 746 1 896 297 476 قروض العقار

▲ 2,5 ▲ 1,5 ▲ 0,4 5 725 3 590 886 236 415 قروض السكن             

▲ 24,1 ▲ 9,5 ▲ 1,8 3 390 1 506 316 17 430 التمويل التشاركي للسكن: منها

▲ 0,3 ▲ 1,3 ▲ 0,1 146 742 58 56 701 القروض المقدمة للمنعشين العقاريين

▲ 10,1 ▲ 10,8 ▲ 4,5 22 919 24 305 10 881 250 045 حسابات مدينة وتسهيالت الخزينة

▼ -2,6 ▲ 2,1 ▲ 0,3 -4 711 3 495 530 173 145 قروض التجهيز

▲ 3,2 ▲ 2,8 ▲ 0,9 1 755 1 570 494 57 191 قروض لالستهالك

▲ 6,4 ▲ 4,0 ▲ 22,6 9 811 6 325 30 055 163 230 ديون مختلفة على الزبناء

▲ 4,8 ▲ 2,2 ▼ -0,8 3 990 1 907 -688 86 737 ديون معلقة األداء

▲ 4,9 ▲ 5,7 ▲ 23,9 7 052 8 209 29 192 151 107 مؤسسات مالية أخرى

▲ 3,9 ▲ 4,1 ▲ 1,6 32 922 34 139 13 976 876 716 القطاع غير المالي

▼ -5,9 ▲ -1,3 ▲ 1,5 -4 352 -880 1 033 69 145 قطاع عمومي

▲ 3,3 ▼ -0,9 ▲ 0,6 797 -221 152 25 203 إدارات محلية

▼ -10,5 ▼ -1,5 ▲ 2,0 -5 149 -659 880 43 942 مؤسسات غير مالية عمومية

▲ 4,8 ▼ 4,5 ▲ 1,6 37 274 35 019 12 943 807 571 قطاع خاص

▲ 6,0 ▲ 6,3 ▲ 2,3 24 368 25 596 9 742 431 291 مؤسسات غير مالية أخرى

▲ 3,6 ▲ 2,6 ▲ 0,9 12 906 9 423 3 201 376 280  أسرو مؤسسات ال تستهدف الربح وتخدم األسر

( بماليين الدراهم ) 

21 يونيو 

(%)التغيرات 

21 ديسمبر 

التغيرات المبلغ الجاري

مجموع ودائع حائزو النقود لدى النظام البنكي باستثناء الودائع المقننة وودائع الضمان (1)

البنوك و مؤسسات التوظيف الجماعي في السوق النقدي (2)

22 مايو 



3التطور السنوي للمجمع النقدي م: 1الرسم البياني 
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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 لالستهالك حسابات مدينة وتسهيالت الخزينة  قروض التجهيز قروض العقار
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المبلغ الجاري بماليير الدراهم 
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