األرقام الرئيسية إلى غاية  30يونيو 2017
أعلنت مجموعة البنك املغربي للتجارة والصناعة عن ارتفاع يقدر بنسبة  34٫1%يف حصة املجموعة من صايف األرباح
مع نهاية النصف األول لسنة  ،2017ليبلغ  348مليون درهم مع انخفاض طفيف يقدر بنسبة  0٫8%على صايف مجموع
اإليرادات املصرفية ،يف حني بلغ معامل اإلستغالل املوطد .51٫6%
كما أنَّ تكلفة املخاطر عرفت انخفاضا ملحوظا يقدر بنسبة  40٫3%مع نهاية يونيو  2017لتصل إلى  198مليون درهما،
مبرزة بذلك املجهودات املبذولة يف مجال تنبؤ املخاطر.

 1,53مليار درهم
 741مليون درهم
 348مليون درهم

صايف مجموع اإليرادات املصرفية املوطد
نتيجة صايف اإلستغالل املوطدة
حصة املجموعة من صايف األرباح
معامل اإلستغالل املوطد
القروض النقدية للزبناء املوطدة

51,6%

 51,1مليار درهم

القروض النقدية للزبناء املوطدة (مليار درهم)

31/12/2016

30/06/2017

31/12/2016

17,7

17,6

31/12/2016

30/06/2017

بلغت قيمة التعهدات املوطدة  17,6مليار درهم مع نهاية يونيو
 2017بانخفاض قدره  0,4%مقارنة مع نهاية دجنبر .2016

(مليــار درهـــم)

التعهدات البنكية املوطدة (مليار درهم)

42,2

42,6
30/06/2017

سجلت ودائع الزبناء املوطدة ارتفاعا بنسبة  1%لتصل إلى قيمة
 42,6مليار درهم نهاية يونيو  2017مقابل  42,2مليار التي ُسجلت
يف دجنبر  ،2016مع حتسن يف هيكلتها ،حيث أن الودائع غير
املؤدى عنها متثل أكثر من  72%من مجموع الودائع.

(مليــار درهـــم)

ودائع الزبناء املوطدة (مليار درهم)

(مليــار درهـــم)

بلغت القروض النقدية للزبناء املوطدة  51,1مليار درهم يف يونيو
 2017عوض  49,9مليار التي ُس ِّجلت يف دجنبر  ،2016بزيادة تقدر
سجلت ،يف الستة أشهر األولى لسنة 2017
بنسبة  .2,4%كما َ
مقارنة مع الستة أشهر األولى لسنة  ،2016نسبة ( )+13%يف
اإلنتاج اجلديد من القروض املرتبطة بالتجهيز واملعدات ( ،)+7%و
التأجير ( ،)+11%والقرض السكني ( )+12%والقروض اإلستهالكية
(.)+21%

49,9

51,1

مقارنة
يونيو 2017
دجنبر 2016

+2,4 %
مقارنة
يونيو 2017
دجنبر 2016

+1 %

مقارنة
يونيو 2017
دجنبر 2016

-0,4 %

30/06/2016
30/06/2016

331

198

526

30/06/2016

30/06/2017

348

30/06/2016

30/06/2017

سجلت مجموعة البنك املغربي للتجارة والصناعة حصة
املجموعة من الصايف املوطد لألرباح قدرها  348مليون درهم
يف نهاية يونيو  ،2017أي بارتفاع  34,1%مقارنة مع نهاية يونيو
.2016

260
(مليون درهـــم)

حصة املجموعة من الصايف املوطد لألرباح (مليون درهم)

(مليون درهـــم)

سجلت مجموعة البنك املغربي للتجارة والصناعة صافيا
َّ
لألرباح قبل الضرائب بقيمة  526مليون درهم يف يونيو ،2017
أي بارتفاع  20,8%مقارنة مع نهاية يونيو .2016

30/06/2016

صايف األرباح املوطد قبل الضرائب (مليون درهم)

436

+0,1 %
مقارنة
يونيو 2017
يونيو 2016

741

30/06/2017

عرفت تكلفة املخاطر املوطدة انخفاضا بنسبة  40,3 %يف يونيو
 2017مقارنة بشهر يونيو  .2016وتصل نسبة تغطية الديون
املستحقة باملؤونات إلى .*77,9 %

(مليون درهـــم)

تكلفة املخاطر املوطدة (مليون درهم)

-0,8 %

-1,8 %

30/06/2017

(مليون درهـــم)

الناجت اخلام لإلستغالل املوطد (مليون درهم)

يسجل الناجت اخلام لإلستغالل املوطد  741مليون درهم بنهاية
يونيو  ،2017أي بانخفاض يقدر بنسبة  1,8%مقارنة مع شهر
يونيو .2016

30/06/2016

754

30/06/2017

(مليون درهـــم)

إجمالي املصاريف املوطد (مليون درهم)

عرف إجمالي املصاريف املوطد ارتفاعا طفيفا ( )+0,1%حيث
بلغ  791مليون درهم مع نهاية شهر يونيو  2017مقارنة مع يونيو
 .2016كما وصل معامل االستغالل املوطد إلى  51,6%نهاية
يونيو .2017

790

791

مقارنة
يونيو 2017
يونيو 2016

1,54
(مليــار درهـــم)

حصلت مجموعة البنك املغربي للتجارة والصناعة على صايف
َ
مجموع اإليرادات املصرفية املوطد بقيمة  1,53مليار درهم نهاية
شهر يونيو  )-0,8%( 2017مقارنة مع نتائج شهر يونيو ،2016
وهذا ناجت باخلصوص عن اإلنخفاض يف نسبة هامش الفائدة
املوطد (.)-0,1%
كما ُس ِّجلت زيادة بنسبة ( )+0,4%على مستوى هامش العمولة
املوطدة ،وزيادة بنسبة ( )+5,8%على مستوى معامالت سوق املالية.

1,53
30/06/2017

صايف مجموع اإليرادات املصرفية املوطد (مليار درهم)

مقارنة
يونيو 2017
يونيو 2016

مقارنة
يونيو 2017
يونيو 2016

-40,3 %
مقارنة
يونيو 2017
يونيو 2016

+20,8 %
مقارنة
يونيو 2017
يونيو 2016

+34,1 %

* نسبة تغطية الديون املستحقة باملؤونات

أكدت وكالة  Fitchالدولية يف يوليوز  2017تصنيفات البنك املغربي للتجارة و الصناعة ،مما يعكس قوتها املالية.
فللتذكير ،تعد هذه التصنيفات من أحسن التصنيفات على الصعيد الوطني :
تصنيف األمد الطويل   AAA (mar( :تصنيف األمد القصير   F1 + (mar( :األفق  :مستقر  تصنيف الدعم اخلارجي 2 :

املعلومات املالية  :كرمية بنعبد الرازق



الهاتف :

 +212 5 22 49 44 30

البريد اإللكتروني

karima.benabderrazik@bnpparibas.com :

