
 

 

  

  

  %8,عد    %9,4ع& أساس سنوي، ارتفاعا ب�س�ة    3، سجل المجمع النقدي م2023خالل شهر يناير  
  %11,2إA    %10,8شهرا من ق�ل. و=عكس هذا التطور ,األساس 6سارع نمو حجم النقد المتداول من  

E القDم المنقولة النقدCة من  
FG EHف الجماDازات من سندات مؤسسات التوظD14,9والح%    A33إ%  ،

  E
FG ة نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك XYة  وت�اطؤ    %8,8وش�ه استقرار وت XYالودائع ألجل انخفاض  وت

 . %4,6إA  %5من 

 

E حواEA  وحسب األطراف المقا,لة،  
FG ة=bة ع& اإلدارة المركD22استقر النمو السنوي للديون الصاف% ،

ونمت األصول االحتDاطDة الرسمDة    %7,8,عد    %6,8وتزاCد االئتمان الموجه للقطاع غXY الماEA ب�س�ة  
 شهرا من ق�ل.  %1,9,عد  %0,5ب�س�ة 

 

ة  ل  mال�س�ةو  XYتراجع وت Aإ EAالما XYالموجه للقطاع غ Enعزى ت�اطؤ االئتمان البنC ،ةDلقطاعات المؤسسات
oات الخاصة من   pq10,5نمو القروض المقدمة لل%    rYدجن E

FG2022    Aيناير    %8,4إ E
FG2023  .  ات أما XYوت

oات غXY المالDة العمومDة والقروض المقدمة لألs   نمو القروض المخصصة pqش�ه مستقرة    ظلت  ، فقد لل
 E

FG22,5%  E
FG3,5و%  . EAع& التوا 

 

وحسب الغرض االقتصادي، Cعكس تطور االئتمان البنEn الموجه للقطاع غXY الماEA ت�اطؤ نمو مجمuع  
 %2,2، والقروض العقار=ة ب�س�ة  %18,2,عد    %15,4مكوناته. فقد ارتفعت 6سهDالت الصندوق ب�س�ة  

F  %4,عد    %3,3وقروض االستهالك ب�س�ة    %2,4,عد   XYلغ نمو قروض التجهmمع  %6,2,عد    %5,6. و ،
oات الخاصة من   pq5,8ت�اطؤ نمو القروض المقدمة لل%    Aالقروض المقدمة   %5إ E

FG فDو6سارع طف
oات العمومDة من  pq11لل%  A11,5إ% . 

 

  2023يناير -اإلحصائ�ات النقد�ة 



المؤشرات الرئيسية لالحصاءات النقدية

 يناير 23 ديسمبر 22 يناير 22

▲ 10,2 ▼ -0,9 109 489 -10 959 1185 898 المجمع م 1

▲ 9,1 ▼ -0,8 114 335 -10 734 1365 331 المجمع م 2

▲ 9,4 ▲ 0,8 145 500 12 980 1 698 744 المجمع م 3

▼ -14,3 ▼ -2,9 -124 941 -22 333 749 058 التوظيفات السائلة

▲ 11,2 ▲ 0,6 36 065 1 993 356 813 التداول اإلئتماني

▲ 7,1 ▼ -0,7 74 959 -7 862 1 125 900 الودائع البنكية ذات الطابع النقدي (1)
▲ 8,8 ▼ -2,0 60 424 -15 008 745 949 ودائع تحت الطلب لدى البنوك

▼ -4,6 ▼ -3,4 -6 104 -4 456 125 198 ودائع ألجل و سندات الصندوق  لدى البنوك

▲ 33,0 ▲ 19,1 24 385 15 746 98 377 سندات مؤسسات التوظيف الجماعي في السوق النقدية
▲ 0,8 ▼ -1,2 2 591 -4 047 333 598 األصول االحتياطية الرسمية
▲ 21,1 ▲ 5,5 61 274 18 203 351 195  الديون الصافية على اإلدارة المركزية

▲ 6,5 ▼ -1,3 75 860 -16 878 1 243 111 ديون على االقتصاد

▲ 7,1 ▼ -2,4 69 128 -25 615 1 042 981 ديون مؤسسات اإليداع األخرى(2)
▲ 7,1 ▼ -2,4 68 435 -25 560 1 033 367 قروض بنكية

حسب الغرض اإلقتصادي
▲ 2,2 ▲ 0,0 6 321 138 299 882 قروض العقار
▲ 2,7 ▲ 0,2 6 202 464 239 641 قروض السكن             
▲ 18,3 ▲ 0,8 2 945 143 19 077 منها: التمويل التشاركي للسكن
▼ -4,5 ▼ -5,1 -2 458 -2 825 52 031 القروض المقدمة للمنعشين العقاريين
▲ 14,4 ▼ -2,9 32 225 -7 685 256 438 حسابات مدينة وتسهيالت الخزينة
▲ 5,4 ▼ -0,2 9 198 -295 178 937 قروض التجهيز
▲ 3,3 ▼ -0,4 1 857 -249 57 571 قروض لالستهالك
▲ 9,7 ▼ -10,8 13 292 -18 189 150 808 ديون مختلفة على الزبناء
▲ 6,6 ▲ 0,8 5 543 718 89 732 ديون معلقة األداء

▲ 9,2 ▼ -10,9 11 295 -16 463 134 492 مؤسسات مالية أخرى
▲ 6,8 ▼ -1,0 57 140 -9 097 898 875 القطاع غير المالي
▲ 14,7 ▲ 0,0 10 359 4 80 768 قطاع عمومي
▲ 1,0 ▼ -1,7 251 -443 25 647 إدارات محلية
▲ 22,5 ▲ 0,8 10 108 447 55 121 مؤسسات غير مالية عمومية
▲ 6,1 ▼ -1,1 46 781 -9 101 818 107 قطاع خاص
▲ 8,4 ▼ -2,6 33 844 -11 606 435 969 مؤسسات غير مالية أخرى
▲ 3,5 ▲ 0,7 12 937 2 506 382 138  أسرو مؤسسات ال تستهدف الربح وتخدم األسر

( بماليين الدراهم ) 

التغيرات (%) التغيرات المبلغ الجاري

 ديسمبر 22 يناير 22

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

(2) البنوك و مؤسسات التوظيف الجماعي في السوق النقدي



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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(%)نسبة النمو السنوي 
المبلغ الجاري بماليير الدراهم 
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