
البنكي   النظام  مؤشرات 

يونيو
2015 

  متركز البنوك حسب نوعية املساهمة )%(  بنية النظام البنكي     
  

والهيئات  االئتمان  مؤسسات 
حكمها في  املعتبرة 

  شبكة البنوك

دجنبر 2013 دجنبر 2014 يونيو 2014 يونيو 2015

5 711 5 915 5 811 6 004 عدد الشبابيك البنكية 
5 700 5 700 5 700 5 600 عدد السكان لكل شباك
%60 %64 %62 %65 معدل الولوج إلى اخلدمات البنكية *

)*( العدد اإلجمالي للحسابات على عدد السكان

يونيو
2015 

املعتبرة  والهيئات  االئتمان  مؤسسات  عدد 
حكمها في 

19 البنوك
6    مبا فيها البنوك املدرجة في البورصة

34 شركات التمويل
16    شركات قروض االستهالك

6    شركات قروض اإليجار

2    شركات قروض العقار

2    شركات الكفالة

2    شركات شراء وحتصيل الديون

3    شركات تدبير وسائل األداء

3    شركات أخرى

6 البنوك احلرة
13 جمعيات القروض الصغرى
10 شركات حتويل األموال
2 مؤسسات أخرى
84 املجموع

الدراهم مباليني  املبالغ  من  والنسب  التغيرات  حتسب  ملحوظة : 
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)%( الزبناء  ودائع  )%(بنية  األجل  حسب  الصندوق  من  الدفع  بواسطة  القروض  بنية   
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دجنبر 2013 دجنبر 2014 يونيو 2015

أخرى حسابات 

األجل ديون قصيرة  ادخار حسابات 

األجل متوسطة  ديون 

دائنة الطلب  حسابات حتت 

األداء ديون معلقة  ودائع ألجل

األجل ديون طويلة 
دجنبر 2013 دجنبر 2014 يونيو 2015
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يونيو
املؤشرات  2015 جدول 

  مؤشرات نشاط البنوك 

  مؤشرات مردودية البنوك

التغير يونيو 2015/
يونيو 2014 )%( دجنبر 2013 دجنبر 2014 يونيو 2014 يونيو 2015 )املبالغ مباليير الدراهم(

%2,0 1 095 1 103 1 109 1 131 مجموع احلصيلة

%-0,8 %65,7 %65,1 %66,1 %65,6  حصة البنوك الثالث األولى في مجموع األصول

%6,7 722 770 743 793 ودائع الزبناء
%0,8 %64,6 %65,2 %65,3 65,8  حصة البنوك الثالث األولى في مجموع الودائع

%12,6 44,4 52,8 %49,3 55,5 املجموع اإلجمالي للقروض املعلقة األداء

%10,8 %5,9 %6,9 %6,5 %7,2  نسبة الديون املعلقة األداء

%4,8 %64 %65 %63 % 66  معدل تغطية الديون املعلقة األداء باملؤن

التغير يونيو 2015/
يونيو 2014 )%( دجنبر 2013 دجنبر 2014 يونيو 2014 يونيو 2015 )املبالغ مباليير الدراهم(

%-0,1 40,3 44,0 23,3 23,3 العائد الصايف البنكي

%3,0 21,5 23,8 13,3 13,7 النتيجة االجمالية لالستغالل

%-8,7 9,9 10,0 6,0 5,5 النتيجة الصافية

%6,1 %47,7 %46,1 %42,0 %44,5 متوسط معامل االستغالل

%-7,1 %5,19 %5,49 %5,80 %5,39 متوسط مردود االستخدامات

%-14,1 1,98% %1,94 %1,99 %1,71 متوسط  كلفة املوارد

%-3,4 3,21 %3,55 %3,81 %3,68 الهامش االجمالي للوساطة

%-9,1 %1,0 %1,0 %1,1 %1,0 )1( )ROA( عائد األصول

%-12,5 %10,6 %10,2 %12,0 %10,5 )2( )ROE( عائد الرأسمال

)ROA )1 = النتيجة الصافية/معدل األصول
)ROE )2 = النتيجة الصافية/معدل الرأسمال 
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يونيو
املؤشرات  2015 جدول 

  مؤشرات نشاط شركات التمويل

  مؤشرات مردودية شركات التمويل

التغيريونيو 
2015/يونيو 2014 

معدل )%(
دجنبر 2013 دجنبر 2014 يونيو 2014 يونيور 2014 

معدل 1 يونيو 2015 )املبالغ مباليير الدراهم(

%8,9 9,3 9,5 9,5 9,3 10,1 األموال الذاتية احملاسبية
%5,2 98,0 99,2 98,5 94,8 99,8 مجموع احلصيلة
%0,1 46,2 43,0 46,7 42,9 43,0   مبا في ذلك شركات قروض االستهالك

%2,2 42,6 43,0 41,8 42,7   مبا في ذلك شركات قروض اإليجار

%-1,7 %59 % 63 %63 %58 %62 حصة شركات قروض االستهالك الثالث األولى

%3,0 %9,8 %10,3 %10,4 %9,9 %10,2  نسبة الديون املعلقة األداء
%4,8 %12,4 %13,2 %12,7 %12,6 %13,2   مبا في ذلك شركات قروض االستهالك

%0,0 %7,8 %8,5 %8,7 %8,7   مبا في ذلك شركات قروض اإليجار

%1,6 %78 %74 %77 %74 %75  معدل تغطية الديون املعلقة األداء باملؤن
%-1,2 %83 %78 %83 %82 %81   مبا في ذلك شركات قروض االستهالك

%-1,5 %67 %68 %66 %65   مبا في ذلك شركات قروض اإليجار

 1 مت تعديل بيانات شركات التمويل واالئتمان االستهالكي عن طريق إلغاء اآلثار املترتبة على االندماج من البنك األم مع شركة االئتمان االستهالكي  التابعة لها

التغيريونيو 
2015/يونيو 2014 

معدل )%(
دجنبر 2013 دجنبر 

2014 يونيو 2014 يونيور 2014 
معدل 1

يونيو 
2015

)املبالغ مباليير الدراهم(

%-1,2 5,1 5,3 2,8 2,7 2,8 العائد الصايف البنكي
%-3,8 3,0 3,0 1,6 1,5 1,5   مبا يف ذلك شركات قروض االستهالك
%-2,9 1,2 1,2 0,7 0,6   مبا يف ذلك شركات قروض اإليجار
%-1,5 3,2 3,3 1,8 1,7 1,8 النتيجة االجمالية لالستغالل
%-3,1 1,8 1,8 1,0 0,9 1,0   مبا يف ذلك شركات قروض االستهالك
%8,5 0,9 0,9 0,5 0,5   مبا يف ذلك شركات قروض اإليجار
%0,4 1,4 1,5 0,8 0,8 0,8 النتيجة الصافية
%5,6 0,7 0,8 0,4 0,5 0,5   مبا يف ذلك شركات قروض االستهالك
%-1,1 0,3 0,3 0,2 0,2   مبا يف ذلك شركات قروض اإليجار
%-2,1 %40 %39 %38 %37 %37 متوسط مردودية االستغالل
%1,3 %42 %40 %37 %39 %38   مبا يف ذلك شركات قروض االستهالك
%9,1 %26 %27 %23 %25   مبا يف ذلك شركات قروض اإليجار
%0,0 %1,5 %1,5 %1,6 %1,7 %1,6 )AOR( عائد األصول
%15,8 %1,6 %2,0 %1,9 %2,1 %2,2   مبا يف ذلك شركات قروض االستهالك
%0,0 %0,7 %0,7 %0,8 %0,8   مبا يف ذلك شركات قروض اإليجار
%-5,9 %15,5 %15,9 %16,9 %17,4 %15,9  )EOR( عائد الرأسمال
% 3,7 %14,3 %16,1 %16,3 %17,7 %16,9   مبا يف ذلك شركات قروض االستهالك

%-12,8 %11,0 %11,0 %12,5 %10,9   مبا يف ذلك شركات قروض اإليجار

1  مت تعديل بيانات شركات التمويل واالئتمان االستهالكي عن طريق إلغاء اآلثار املترتبة على االندماج من البنك األم مع شركة االئتمان االستهالكي  التابعة لها
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التغير يونيو 2015/
يونيو 2014 )%( دجنبر 2013 دجنبر 2014 يونيو 2014 يونيو 2015

)املبالغ مباليير الدراهم(

%-24,0 0,44 0,54 0,5 0,62 األموال الذاتية

%-8,3 37,9 41,7 43,6 40,0 مجموع احلصيلة

%-21,3 16,3 15,1 17,0 13,4 جاري القروض

%-15,7 4,0 4,7 4,7 3,9 ودائع الزبناء

التغير يونيو 2015/
يونيو 2014 )%( دجنبر 2013 دجنبر 2014 يونيو 2014 يونيو 2015

)املبالغ مباليير الدراهم(

%11,9 5,7 6,5 6,0 6,7 مجموع احلصيلة

%9,7 4,9 5,5 5,3 5,8 جاري القروض

%-5,9 %4,3 %3,7 %5,1 %4,8  نسبة الديون املعلقة األداء

%16,9 0,20 0,22 0,15 0,15 النتيجة الصافية

  
  مؤشرات البنوك احلرة

  مؤشرات جمعيات القروض الصغرى


