
البنكي   النظام  مؤشرات 

يونيو
2022

  متركز البنوك حسب نوعية املساهمة )%(  بنية النظام البنكي     
  

والهيئات  االئتمان  مؤسسات 
حكمها في  املعتبرة 

  شبكة البنوك

دجنبر 2020 دجنبر 2021 يونيو 2022

6 020 5 880 5 808 عدد الشبابيك البنكية 
5 972 6 176 6 283 عدد السكان لكل شباك
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)%( الزبناء  ودائع  )%(بنية   بنية القروض بواسطة الدفع من الصندوق حسب األجل 

2020 دجنبر  2021 دجنبر  2022 2020يونيو  دجنبر  2021 دجنبر  2022 يونيو 

يونيو 2022 املعتبرة  والهيئات  االئتمان  مؤسسات  عدد 
حكمها في 

24 البنوك 
5 مبا فيها البنوك التشاركية
3 مبا فيها النوا فذ التشاركية
28 رشكات التمويل
12  رشكات قروض االستهالك
7  رشكات قروض اإليجار
2  رشكات قروض العقار
1  رشكات الكفالة
3  رشكات رشاء وتحصيل الديون
3  رشكات أخرى
6 البنوك الحرة
11 جمعيات القروض الصغرى
18 رشكات تحويل األموال
2 مؤسسات أخرى
89 املجموع

األداء معلقة  ديون 

دائنة الطلب  حتت  األجلحسابات  طويلة  ديون 

ودائع ألجل

األجل قصيرة  ديون 

أخرى األجلحسابات  متوسطة  ديون 

ادخار حسابات 

* *
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يونيو
2022 املؤشرات جدول 

  مؤشرات مردودية البنوك

التغري يونيو 2022/يونيو 

)%(2021
دجنرب 2020 يونيو 2021 دجنرب 2021 يونيو 2022 )املبالغ مباليير الدراهم(

%-0,6 49,5 27,9 52,7 27,8 العائد الصايف البنيكالعائد الصايف البنيك

%-11,9 26,7 16,9 28,5 14,9 النتيجة االجاملية لالستغاللالنتيجة االجاملية لالستغالل

%-7,5 6,8 8,8 12,1 8,2 النتيجة الصافيةالنتيجة الصافية

%3,7 %50,0 %44,6 %48,5 %46,2 متوسط معامل االستغاللمتوسط معامل االستغالل

%-4,1 %4,12 %4,16 %3,88 %3,99 متوسط مردود االستخداماتمتوسط مردود االستخدامات

%-9,1 %1,21 %1,03 %1,01 %0,94 متوسط كلفة املواردمتوسط كلفة املوارد

%-2,5 %2,90 %3,13 %2,87 %3,05 الهامش االجاميت للوساطةالهامش االجاميت للوساطة

%-13,7 %0,5 %1,2 %0,8 %1,0 ))AOR( )1AOR( )1( عائد األصول )عائد األصول

%-10,3 %4,8 %12,2 %8,3 %10,9 ))EOR( )2EOR( )2( عائد الرأسامل )عائد الرأسامل

األصول الصافية/معدل  )ROA )1 = النتيجة 

الرأسامل  الصافية/معدل  )ROE )2 = النتيجة 

  مؤشرات نشاط البنوك 

التغري يونيو 2022/يونيو 

)%(2021
دجنرب 2020 يونيو 2021 دجنرب 2021 يونيو 2022

)املبالغ مباليير الدراهم(

%5,8 1 491 1 542 1 565 1 631 مجموع الحصيلةمجموع الحصيلة

0,7-%حصة البنوك الثالث األوىل يف مجموع األصول  %62,9 %62,5 %62,4 %62,1

%4,6 1 003 1 033 1 056 1 081 ودائع الزبناءودائع الزبناء

0,0%حصة البنوك الثالث األوىل يف مجموع الودائع  %63,7 %63,6 %63,4 %63,6

%5,0 79,8 83,1 85,1 87,2 املجموع اإلجاميل للقروض املعلقة األداءاملجموع اإلجاميل للقروض املعلقة األداء

%2,0 %8,2 %8,3 %8,5 %8,5 نسبة الديون املعلقة األداء نسبة الديون املعلقة األداء 

%-2,7 %69 %69 %68 %67 معدل تغطية الديون املعلقة األداء باملؤن معدل تغطية الديون املعلقة األداء باملؤن 
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املؤشرات2022 جدول 

  مؤشرات نشاط شركات التمويل

التغري يونيو 2022/يونيو 

)%(2021
دجنرب 2020 يونيو 2021 دجنرب 2021 يونيو 2022 )املبالغ مباليير الدراهم(

%0,0 12,5 12,1 11,9 12,1 األموال الذاتية املحاسبيةاألموال الذاتية املحاسبية

%2,7 120,7 121,6 123,2 124,9 مجموع الحصيلةمجموع الحصيلة

%5,4 59,0 61,5 62,8 64,8   مبا يف ذلك رشكات قروض االستهالك

%1,2 49,9 49,3 50,2 50,0   مبا يف ذلك رشكات قروض اإليجار

%4,3 %60 %61 %62 63% حصة رشكات قروض االستهالك الثالث األوىلحصة رشكات قروض االستهالك الثالث األوىل

%5,2 %11,8 %12,3 %12,5 %13,0   نسبة الديون املعلقة األداءنسبة الديون املعلقة األداء

%6,1 %12,8 %12,9 %13,6 %13,7   مبا يف ذلك رشكات قروض االستهالك

%3,2 %10,9 %11,4 %11,2 %11,8   مبا يف ذلك رشكات قروض اإليجار

%1,3 %70 %71 %71 %71   معدل تغطية الديون املعلقة األداء باملؤنمعدل تغطية الديون املعلقة األداء باملؤن

%2,8 %73 %74 %73 %76   مبا يف ذلك رشكات قروض االستهالك

%0,2 %67 %67 %66 %67   مبا يف ذلك رشكات قروض اإليجار

تم حذف البيانات الخاصة برشكات تدبري وسائل األداء

  مؤشرات نشاط البنوك التشاركية

التغري يونيو 2022/يونيو 

)%(2021
دجنرب 2020 يونيو 2021 دجنرب 2021 يونيو 2022 )املبالغ مباليير الدراهم(

%26,8 13,5 16,9 19,3 21,4 التمويالت التشاركية عن طريق املرابحةالتمويالت التشاركية عن طريق املرابحة

%23,1 12,1 15,2 17,0 18,7 منها: املرابحة العقارية

%14,9 1,1 1,3 1,4 1,5 منها: املرابحة للسيارات

%190,8 0,3 0,4 0,9 1,3 منها: املرابحة للتجهيزات

%27,7 9,7 12,2 14,0 15,6   التمويالت التشاركية عن طريق املرابحة باستثناء الهوامشالتمويالت التشاركية عن طريق املرابحة باستثناء الهوامش

املسجلةاملسجلة

%23,2 8,6 10,8 12,1 13,3 منها: املرابحة العقارية

%16,6 1,0 1,1 1,2 1,3 منها: املرابحة للسيارات

%188,2 0,2 0,4 0,7 1,1 منها: املرابحة للتجهيزات

%1365,0 0,0 0,0 0,0 0,1 لم لممتويالت السَّ متويالت السَّ

%30,2 4,8 6,0 7,0 7,8 ودائع الزبناءودائع الزبناء

%30,9 3,8 4,4 5,3 5,8 منها: الودائع تحت الطلب

%28,1 0,9 1,5 1,7 2,0 منها: ودائع االستثامر

%0,2 %67 %67 %66 %67 منها: رشكات القرض اإليجاري

ال يشمل هذا الجدول معطيات رشكات تدبري وسائل األداء
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التغري يونيو 2021/

يونيو 2020)%(
دجنبر 2019 يونيو 2020 دجنبر 2020 يونيو 2021 )املبالغ مباليير الدراهم(

%2,3 8,6 8,9 9,0 9,1 مجموع احلصيلة

%1,6 8,1 8,6 8,2 8,7 جاري القروض

%-6,7 %8,3 %12,1 %10,3 %11,3 نسبة الديون املعلقة األداء

%-956,6 -0,24 0,02 -0,07 0,16 النتيجة الصافية

  مؤشرات جمعيات القروض الصغرى

    مؤشرات البنوك احلرة

التغري يونيو 2022/يونيو 

)%(2021
دجنرب 2020 يونيو 2021 دجنرب 2021 يونيو 2022

)املبالغ مباليير الدراهم(

%9,5 0,70 0,69 0,72 0,75 األموال الذاتيةاألموال الذاتية

%19,0 38,2 41,0 42,5 48,8 مجموع الحصيلةمجموع الحصيلة

%19,1 16,9 17,7 20,1 21,1 جاري القروضجاري القروض

%8,3 9,3 11,2 12,0 12,1 ودائع الزبناءودائع الزبناء

  مؤشرات مردودية شركات التمويل

التغري يونيو 2022/يونيو 

)%(2021
دجنرب 2020 يونيو 2021 دجنرب 2021 يونيو 2022

)املبالغ مباليير الدراهم(

%6,9 5,4 3,0 6,0 3,2 العائد الصايف البنكيالعائد الصايف البنكي

%3,8 3,4 1,9 3,7 2,0   مبا يف ذلك رشكات قروض االستهالك

%21,5 1,3 0,7 1,5 0,9   مبا يف ذلك رشكات قروض اإليجار

%7,6 3,3 1,9 3,7 2,0 النتيجة االجمالية لالستغاللالنتيجة االجمالية لالستغالل

%-0,1 2,0 1,2 2,2 1,2   مبا يف ذلك رشكات قروض االستهالك

%28,6 0,9 0,5 1,1 0,7   مبا يف ذلك رشكات قروض اإليجار

%-4,7 0,2 0,8 1,4 0,8 النتيجة الصافيةالنتيجة الصافية

%1,0 -0,1 0,4 0,7 0,4   مبا يف ذلك رشكات قروض االستهالك

%-0,5 0,1 0,2 0,4 0,2   مبا يف ذلك رشكات قروض اإليجار

%2,8 %40 %36 %38 %37 متوسط مردودية االستغاللمتوسط مردودية االستغالل

%3,9 %42 %40 %42 %42   مبا يف ذلك رشكات قروض االستهالك

%-5,1 %30 %24 %23 %23   مبا يف ذلك رشكات قروض اإليجار

%-12,0 %0,1 %1,4 %1,1 %1,2  ( (ROAROA) ) عائد األصولعائد األصول

%-2,0 %-0,2 %1,4 %1,2 %1,4   مبا يف ذلك رشكات قروض االستهالك

%-0,3 %0,2 %0,9 %0,8 %0,9   مبا يف ذلك رشكات قروض اإليجار

%-7,4 %1,4 %13,6 %11,7 %12,6  ( (ROEROE)) عائد الرأسمالعائد الرأسمال  
%1,7 %-1,4 %13,0 %11,1 %13,2   مبا يف ذلك رشكات قروض االستهالك

%-3,9 %2,9 %11,6 %10,8 %11,1   مبا يف ذلك رشكات قروض اإليجار

تم حذف البيانات الخاصة برشكات تدبري وسائل األداء


