
   

 

  

مليار درهم. يعكس هذا التطور  1.624,8% ليصل إلى 0,6بنسبة  3ارتفع المجمع م على أساس شهري،
وسندات مؤسسات  %0,7والحسابات ألجل بنسبة  % 0,5أساسا النمو المسجل في التداول النقدي بواقع 

   %.0,3المقابل، انخفضت الودائع تحت الطلب لدى البنوك بنسبة في و  .%11,7بنسبة التوظيف الجماعي 

، مما يعكس نمو %0,6وحسب المقابالت، تزايدت القروض البنكية الممنوحة للقطاع غير المالي بنسبة 
% وقروض التجهيز بنسبة 0,6مجمل مكوناته.  بالفعل، عرفت كل من تسهيالت الخزينة تزايدا بواقع 

%. في المقابل، 0,3% والقروض العقارية بنسبة 0,4المثل، تزايدت قروض االستهالك بنسبة . وب0,8%
بما قدره  المركزية اإلدارة% والديون الصافية على 0,3تراجعت األصول االحتياطية الرسمية بنسبة 

0,8%.  

 يعكس ، ما2022% في شتنبر 4,1% بعد 5,1ارتفاعا بنسبة  3المجمع م سجل، على أساس سنوي
وسندات مؤسسات التوظيف  %8,6إلى  %8,1أساسا تسارع نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك من 

 %13,6وتراجع حدة انخفاض الودائع ألجل من  % 16,6   إلى %2,9الجماعي في القيم المنقولة من 
  %.7,2% إلى 7,4في المقابل، تباطأ التداول النقدي من  .%12,2إلى 

% والديون الصافية 7,2 بعد% 5,9ارتفعت كل من األصول االحتياطية الرسمية من وحسب المقابالت،  
وتزايدت القروض البنكية الممنوحة للقطاع غير المالي %. 9,4 بعد% 9,2على اإلدارة المركزية من 

وشبه  %10,3 إلى %9,5، مع تسارع وتيرة القروض المقدمة للشركات من %5,6بعد  %6,3بنسبة 
  .%3,5القروض الممنوحة لألسر في نسبة استقرار 

  وبتصنيف القروض المقدمة للقطاع غير المالي حسب الغرض االقتصادي، يتضح ما يلي: 

   في أكتوبر، عقب االرتفاعات المسجلة  %18,8إلى  %17,5تسارع نمو تسهيالت الخزينة من
  لشركات الخاصة والعمومية؛ كل من افي القروض الممنوحة ل

  مع انخفاض لقروض المقدمة لإلنعاش العقاري %2,4بعد  %2,7العقارية بواقع نمو القروض ،
  %؛2,9وظلت قروض السكن في حدود  % 0,9    إلى %1,8من 

  ؛ و% 3,2بعد  %3,8ونمو قروض االستهالك بنسبة  
  عقب تسارع نمو تلك الممنوحة %-0,3 إلى %-0,6وتخفيف تراجع قروض التجهيز بنسبة ،

  واصلت القروض الممنوحة للشركات العمومية تراجعها. العمومية؛ بينماللشركات 

تلك ل مماثلة، أي بوتيرة %4,9وفيما يتعلق بالديون المعلقة األداء، فقد تزايدت على أساس سنوي بنسبة 
   .%8,7المسجلة في الشهر السابق؛ وبلغت نسبة الديون المعلقة األداء إلى القروض البنكية 

  المؤشرات الرئيسية لإلحصائيات النقدية 

  2022أكتوبر 



المؤشرات الرئيسية لالحصاءات النقدية

21 أكتوبر  21 ديسمبر  22 سبتمبر  22 أكتوبر 

▲ 8,2 ▲ 4,9 ▲ 0,2 86 766 53 381 2 363 1140 214 1المجمع م 

▲ 7,5 ▲ 4,6 ▲ 0,2 91 745 57 694 2 829 1318 682 2المجمع م 

▲ 5,1 ▲ 4,1 ▲ 0,6 79 205 63 991 10 231 1 624 760 3المجمع م 

▼ -7,4 ▼ -9,7 ▲ 0,2 -64 152 -85 883 1 442 797 698 التوظيفات السائلة

▲ 7,2 ▲ 7,6 ▲ 0,5 23 216 24 402 1 628 344 513 التداول اإلئتماني

▲ 4,3 ▲ 2,1 ▼ -0,3 44 771 22 104 -2 746 1 083 891 الودائع البنكية ذات الطابع النقدي
 (1)

▲ 8,6 ▲ 3,4 ▼ -0,3 57 462 23 705 -1 969 722 425 ودائع تحت الطلب لدى البنوك

▼ -12,2 ▼ -10,6 ▲ 0,7 -16 950 -14 417 827 122 052 ودائع ألجل و سندات الصندوق  لدى البنوك

▲ 16,6 ▲ 20,1 ▲ 11,7 12 298 14 436 9 047 86 329 سندات مؤسسات التوظيف الجماعي في السوق النقدية

▲ 5,9 ▲ 2,6 ▼ -0,3 18 815 8 723 -1 180 339 552 األصول االحتياطية الرسمية

▲ 9,2 ▲ 7,8 ▼ -0,8 24 837 21 215 -2 340 293 706  الديون الصافية على اإلدارة المركزية

▲ 7,0 ▲ 6,3 ▲ 1,0 81 499 74 610 11 949 1 250 917 ديون على االقتصاد

▲ 6,9 ▲ 5,0 ▼ -0,1 67 490 49 652 -943 1 043 002 ديون مؤسسات اإليداع األخرى
(2)

▲ 6,7 ▲ 4,8 ▼ -0,4 64 578 46 982 -4 582 1 031 881 قروض بنكية

حسب الغرض اإلقتصادي

▲ 2,7 ▲ 1,9 ▲ 0,3 7 842 5 485 884 298 217 قروض العقار

▲ 2,9 ▲ 2,2 ▲ 0,2 6 736 5 186 570 238 012 قروض السكن             

▲ 21,1 ▲ 16,1 ▲ 1,4 3 218 2 565 250 18 489 التمويل التشاركي للسكن: منها

▼ -0,9 ▲ -4,8 ▲ 0,6 -493 -2 679 306 53 280 القروض المقدمة للمنعشين العقاريين

▲ 17,7 ▼ 18,8 ▲ 0,6 40 242 42 464 1 555 268 205 حسابات مدينة وتسهيالت الخزينة

▼ -0,2 ▲ 4,0 ▲ 0,6 -416 6 847 994 175 918 قروض التجهيز

▲ 3,8 ▲ 3,8 ▲ 0,4 2 128 2 095 206 57 718 قروض لالستهالك

▲ 8,0 ▲ -9,2 ▼ -6,0 10 577 -14 487 -9 054 142 417 ديون مختلفة على الزبناء

▲ 4,9 ▼ 5,4 ▲ 0,9 4 206 4 577 834 89 407 ديون معلقة األداء

▲ 9,2 ▼ -8,8 ▼ -7,2 10 936 -12 542 -10 095 130 354 مؤسسات مالية أخرى

▲ 6,3 ▼ 7,1 ▲ 0,6 53 642 59 524 5 513 901 526 القطاع غير المالي

▼ -1,5 ▲ 7,9 ▲ 2,1 -1 127 5 521 1 562 75 546 قطاع عمومي

▲ 3,8 ▲ 0,8 ▲ 1,9 929 191 471 25 616 إدارات محلية

▼ -4,0 ▲ 11,9 ▲ 2,2 -2 056 5 329 1 091 49 931 مؤسسات غير مالية عمومية

▲ 7,1 ▲ 7,0 ▲ 0,5 54 769 54 003 3 951 825 980 قطاع خاص

▲ 10,3 ▲ 10,1 ▲ 0,4 41 796 41 054 1 857 446 172 مؤسسات غير مالية أخرى

▲ 3,5 ▲ 3,5 ▲ 0,6 12 973 12 949 2 094 379 808  أسرو مؤسسات ال تستهدف الربح وتخدم األسر

( بماليين الدراهم ) 

21 أكتوبر 

(%)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 سبتمبر 



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 لالستهالك حسابات مدينة وتسهيالت الخزينة  قروض التجهيز قروض العقار
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