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يلخص هذا التقققريقر أداء ققطقاع القبقنقوك فقي السقوق القمقالقيقة 

م، ويلقققي الءقوء عقلق  أهقم  قطقورات 1122السعودية لعام 

القققققطققاع مققا أربققال القققققطققاع للقق  قققطققاعققات األعققمققال وانققتقق ققاء 

 بالمؤشرات المالية.

 

يشمل هذا التقرير جميقع القبقنقوك القمقيرجقة فقي  نطاق البحث:

 السوق المالية السعودية، وعيدها اثني عشر بنكًا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .1122أبريل  9* حسب أسعار اإلغالق في 

القوائم المالية للبنوك، مؤسسة النقي العقربقي السقعقودا اسقامقا ،  المصادر:

 شركة السوق المالية السعودية ا ياول ، أبحاث البالد المالية.

 للمزيد من المعلومات، يرجى االتصال على:

 تركي فدعق

 ميير لدارة األبحاث والمشورة

tfadaak@albilad-capital.com 

 حمد البراك 

 محلل مالي 

Hamad.Albarrak@albilad-capital.com 

 ملخص تنفيذي

  قلصت محفظة القروض المصرفية الممنوحقة مقا ققبقل القبقنقوك السقعقوديقة، حقيق  بقلق قت ققيقمقة 

% 2.2، لتنخفض بقحقيود 1122مليار دوالر  بن اية العام  362.4مليار ريال ا 2،322القروض الممنوحة 

 .1126فقط عا عام 

  عقا القعقام السقابقص، وومقل لجقمقالقي القودائقع 1.2 قلصت الودائع البنكية بشكل طفيف بمعقيل %

% 22مليار دوالر ، وشَكلت ودائع الشركات واألفراد مقا يقققار   443مليار ريال ا 26663المجمعة لل  

 ما قاعية الودائع البنكية.

  أدى  قلص القروض بو يرة أسرع ما الودائع للق  انقخقفقاض مقعقيل القققروض للق  القودائقع بشقكقل

% في العام السابص. وما جقانقب ر قر انقخقفقض مقعقيل  ق قطقيقة 21.2% مقارنة مع 21.4بسيط لل  

 % للعام السابص.222% مقارنة مع 261القروض المتعثرة في القطاع البنكي لل  

  فقققط عقلق  أسقاي سقنقوا ،مقققارنقة بقنقمقو 1.4استمر  باطؤ نمو الموجودات المصرفية لتنمو بق %

مقلقيقار  591.4مقلقيقار ريقال ا 16113، وبلغ لجمالي الموجودات المصرفية نقحقو  1126% في عام 1.2

 % ما النا ج المحلي اإلجمالي.26.5دوالر  أو 

  مقلقيقارريقالا 44.95نحو  1122بل ت األربال السنوية المجمعة للمصارف والبنوك السعودية  الل عام

% عا أربال العام السقابقص. وققي سقجقلقت جقمقيقع القبقنقوك 2.2مليار دوالر ، مسِجلة ار فاعًا بلغ  22.92

 ار فاعًا في أرباح ا باستثناء بنك الجزيرة.

  وكذلك معيل كقفقايقة رأي القمقال 22.2بلغ معيل كفاية رأي المال األساسي للبنوك السعودية ،%

%، وهما أعل  بكثير ما الحي األدن  القانوني ما قبل مقؤسقسقة القنقققي 11.9األساسي والمساني 

 العربي السعودا اساما .

  12، وذلك نتيجة نمو أرباحه بق 1122قاد قطاع التجزئة المصرفية نمو أربال القطاع البنكي  الل عام %

مليقار دوالر  ،جقييقر بقالقذكقر أح أربقال القتقجقزئقة  4.46مليار ريال ا 26.24عل  أساي سنوا، و صل لل 

 %ما أربال القطاع32المصرفية مِثل

 

 )%( مع معدالت النمو )مليون ريال(  7102اإليرادات وصافي الدخل لعام 

 مؤشرات رئيسية
السعر 

 *للعائد

سعر 
 اإلغالق
 )ريال(*

العائد 
على 
 السهم
 )ريال(

الرسملة 
 السوقية

 426511 2.3 23.2 21.5 الرياض

 216262 2.1 21.4 22.9 الجزيرة

 216112 2.9 26 2.5 استثمار

 236945 2.1 21.1 21.4 األول

 356552 1.9 19.5 21.2 الفرنسي

 22.3 1.6 446291 19.9 سا 

 9.2 3.1 196491 19.5 العربي

 21.2 1.5 546411 12.1 سامبا

 2166611 5.6 22.9 23.9 الراجحي

 246131 2.6 13.2 25.2 البالد

 316211 2.3 12.4 26.1 اإلنماء

 2316241 4.9 66.2 23.5 االهلي

 )%( مع معدالت النمو )مليون ريال(  7102القروض والودائع لعام 
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http://www.twitter.com/AlbiladCapital
https://www.youtube.com/channel/UC4_HMjXlQpVHOzx0ZTEt15A
https://www.linkedin.com/company/albilad-capital
https://plus.google.com/b/106565436579351885989/106565436579351885989/about
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 نظرة عامة

مقلقيقار  624.2مقلقيقار ريقال ا 1،562% ، حي   راجع النا ج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة ليبلقغ  1.24م بمعيل 1122انكمش اقتصاد المملكة العربية السعودية  الل عام 

دوالر  194.4مقلقيقار ريقال ا 26214% لقيقبقلقغ  1.92دوال أمريكي ، وقي كاح التراجع في مكونات النا ج المحلي اإلجمالي بسبب  راجع القطاع النفطي الذا انكمش بقنقسقبقة 

مليار دوالر امريكي ، ويتكوح القطاع ال ير نفطي ما جزئييا رئيسييا 6 همقا  324.2مليار ريال ا 26443% ليصل ال  2.12أمريكي   ، بينما سجَل القطاع ال ير نفطي نموًا بق

 % عل  التوالي . 2.21% و 1.22القطاع الخاص والقطاع الحكومي اللذاح سَجال نموًا بمعيل 

وض القنقفقطقي القعقالقمقي فقي مقعقروكاح  راجع القطاع  النفطي  بسبب ا خاذ الحكومة لقرارات بتقييي االنتاج  وذلك  للتنسيص مع اليول المصيرة للنفط  الل  فترة  خمة الق

قريبا ما  أعل  مستويا  ا السنويقة، وبقلقغ مقتقوسقط سقعقر القنقفقط   1122. ونتج عن ا ما جانب ر ر ،   ار فاع  أسعار النفط حي  أن ت العام   1122النصف الثاني ما عام 

 .1126دوالر للبرميل في عام  42، مقارنة بمتوسط سعر عني  1122دوالر  للبرميل في عام  51.2العربي الخفيف نحو 

عية لميارات ما أوراق الييا الحكومية محليا لتمويل جقزء مقا االنقفقاق القعقام ، بقلق قت ققيقمقتق قا  1122و في جانب الييا العام، أميرت وزارة المالية السعودية  الل عام 

مليار دوال أمريكي ، ليصل اجقمقالقي القييقوح القمقبقاشقرة  12.5مليار ريال ا 21.615مليار دوالر أمريكي  6 و قامت بإميار سنيات دولية بل ت قيمت ا  25.6مليار ريال ا 52.45

% وهقو 22.15مليار دوال أمريكي ، وبناء عليه بلغ معيل الييا العام ال  النا ج المحلي اإلجمالي نحو  222.1مليار ريال ا 443.3لل   1122القائمة عل  الحكومة في ن اية 

 % ما اجمالي الييوح المحلية عل  الحكومة.21مليار ريال و التي  شكل  222.6معيل مريح للحكومة مقارنة بالمستويات العالمية واستحوذت البنوك التجارية عل  

مقلقيقار دوالر   21.6مقلقيقار ريقال  ا 312.9% عل  أساي سنوا  لتصل ال   1.1بنسبة   1122أَما في جانب التطورات النقيية ; فقي انخفءت القاعية النقيية بن اية عام 

% عل  أساي سنوا، بينما سقَجقل كقل مقا 3.2، وبتحليل مكونات القاعية النقيية يالحظ  راجع الودائع ليى المؤسسة بنحو  1112أمريكي    وذلك للمرة األول  منذ عام  

  ار قفقاعقًا سقنقويقَا 3% عل  التوالي. وسَجل عققققرض النقققققود  بتعريفقه  الشامققققل  ا ح2%  و  5.5النقي في الصنيوق والنقي المتياول  ارج المصارف ار فاعا سنويا نسبته   

مقلقيقار ريقال   12.24%  ا 1.41  بقنقسقبقة 2  العام يالحظ ار فاع عرض النقود اح3، وبتحليل مكونات عرض النقود اح 1122مليار ريقال ن اية عام  26292% ليصل ال  1.1بلغ 

% ما لجمالي عرض القنقققود 91.4وهو ما يشكل  1122مليار ريال  في ن اية عام  26% ا2  سَجل انخفاضًا سنويًا بلغ 1مليار ريال، .أَما عرض النقود اح 26221ليبلغ حوالي 

  .3اح

، ومر فعًا عا أسعار الفائية عل  القودائقع بقالقيوالر  1122% بن اية عام 2.213   اSAIBORما جانب ر ر، بل ت أسعار الفائية عل  الودائع بيا المصارف المحلية لثالثة أش ر 

نقطة أساي، لذا قامت  مؤسسة النقي العربي السعودا اساما  في منتصف ديسمبر الماضي برفع معيل ا قفقاققيقات لعقادة الشقراء  36   بنحو  اLIBORلفترة ثالثة أش ر 

 %.1.1دوح   يير عني مستوى   اRepo Rate %، مع اإلبقاء عل  معيل عائي ا فاقيات لعادة الشراء2.5% لل  2.15ما   اReverse Repo Rate المعاكس

 )مليار ريال(تطور النمو في عرض النقود  )مليار ريال(تطور الناتج اإلجمالي المحلي باألسعار الثابتة 

 )مليون برميل / سنة(إنتاج المملكة من النفط  )دوالر / برميل(العربي الخفيف  -أسعار النفط الخام 
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  7102قطاع البنوك في السوق المالية خالل عام 

متأثرة بشكل كبير بالظروف االقتصادية العالمية والمحلية المحقيقطقة، بقمقا فقي ذلقك األوضقاع  1122 قلبات متعيدة  الل عام “  ياول”ش يت السوق المالية السعودية 

  TASIق القرئقيقسقيقة السقوالسياسية في المنطقة واالمالحات ال يكلية التي  جرا لالقتصاد المحلي ، و رافص ذلك مع  راجع االنفاق الحكومي . مع ذلك، أن   مؤشقر ا

%  قالل القعقام وأيءقًا ار قفقاع ققطقاع القمقواد 2.1عل  ار فاع طفيف بنحو  مس عشرة نقطة عا العام السابص، وذلك  بتأثير ما ار فاع قطاع القبقنقوك بقنقحقو  1122العام 

 %، والتي كانت مترافقة  مع انخفاض أسعار النفط لل  مستويات متينية قبل أح يعوض النفط كل  سائره بن اية العام.24األساسية بنسبة 

، ار فعت أس م سبعة بنوك مقابل انخفاض أس م  مسة بنوك عا مستويا  ا في ن اية العام السابص. و ار فعت القيمة السقوققيقة ألسق قم القققطقاع 1122بن اية عام 

 % ما لجمالي القيمة السوقية لألس م المصيرة في السوق المالية.12.9مليار ريال، وهي  عادل  422.2% عا العام السابص، لتبلغ 21بحيود 

، حي  بل ت قيمة األسق قم  1122لضافة لل  ذلك، كاح قطاع المصارف والخيمات المالية ما أنشط قطاعات السوق ما حي  قيمة وعيد األس م المتياولة  الل العام 

% ما اجمالي قيمة األس م المتياولة ، وحل قطاع البنوك ثانيًا ما حي  عقيد األسق قم القمقتقياولقة 13.3مليار دوالر    مثل  52.23مليار ريال ا  294المتياولة للقطاع نحو 

% ما اجمالي عيد األس م المتياولة  الل العام . وما حي  عيد الصفقات المنفذة حل القطاع البنكي في المر بة الثالقثقة 12.2مليار س م  مثل  9.4حي  بل ت للقطاع 

 % ما اجمالي عيد الصفقات المنفذة  الل العام .9.62مليوح مفقة بنسبة  1.21بنحو 

 7102أبرز إجراءات البنوك خالل عام  تحسن الظروف االقتصادية يحرك سوق األسهم
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 أداء قطاع البنوك

بعي أح انكمشت  الل  العام السقابقص  ، حقيق   1122عادت أربال البنوك السعودية  لل  النمو  الل عام 

مقلقيقار دوالر   22مقلقيقار ريقال ا 44.95%، لتبلغ  األربال المجمعة للقطاع البنكي  2.2سَجلت نموًا بنسبة 

. وساهم في ذلك ار قفقاع مقعقيل مقافقي  1126مليار دوالر  في عام  22.2مليار ريال ا 42.3مقارنة مع 

 63.62% أوا 23.5نقطقة أسقاي لقيقبقلقغ  126د ل العموالت الخامة ال  اجمالي د ل العمليات بنحو 

 11.92% أوا 16.5نقققطقة أسقاي لقيقبقلقغ  126مليار ريال  ، بينما  راجع مافي الي ل ما غير الفائية بق 

 مليار ريال  .

% فقققط 3.3% بالرغم ما نمو د ل العموالت بق 9سَجل مافي د ل العموالت الخامة نموا سنويا بق  

%. بينما كاح  راجقع مقعقيل مقافقي القي قل مقا غقيقر 25وذلك لتراجع مصاريف العموالت الخامة بنسبة 

الفائية يرجع لعامليا: األول  راجع د ل اال عا  والعموالت ، والثانقي  قراجقع أربقال  قحقويقل القعقمقالت بق 

% عل  التوالي وذلك عل  أساي سنوا . وما جانب ر ر ، نَمت مخقصقصقات القييقوح بق 21.6% و 6.6

 مليار ريال .  21.3% لتبلغ 4.6

في ما يخص الميزانية العمومية، فقي  باطأ نمو الموجودات للبنوك السعوديقة القمقيرجقة، حقيق  نقَمق  

.وبقلقغ لجقمقالقي 1126% فقي عقام1.2مقارنة بقنقمقوهقا  1122% في عام  1.4لجمالي الموجودات بنحو 

مليار دوالر  . ويرجع  باطؤ الموجودات البنكية بسبب انقكقمقا   595.5مليار ريال ا 16113الموجودات نحو

مليار دوالر  ،  362.4مليار ريال ا 26322% عل  أساي سنوا لتبلغ 2.2مافي القروض والسلف بنحو 

 مليار دوالر    224.3مليار ريالا  412.6% لتبلغ  9.2كما نَمت محفظة االستثمارات بالصافي بنسبة

% عقا  1.2وفي جانب المطلوبات ، وعل  نحو مماثل، سجلت مطلوبات البنوك  راجعا طفيفًا بمعيل  

% مقا 29% عا العام السابص ، وهي  مِثل نحو 1.2العام السابص، نتيجة النكما  الودائع البنكية بنحو 

 لجمالي المطلوبات للقطاع البنكي .

في ما يخص السيولة، فقي  راجعت بشكل طفيف، حي   راجعت األموال النقيية في حسابات البقنقوك 

%. كقمقا 25.6% عا العام السابص. وجاء معيل السيولة النقيية لل  لجقمقالقي القمقوجقودات عقنقي 2بنحو 

نقققطقة أسقاي  165و  213 راجع معيل السيولة النقيية لل  لجمالي الودائع و لل  الودائع القجقاريقة بقق 

% . وبلغ معيل حقوق المساهمقيقا للق  لجقمقالقي القمقوجقودات 31.59% و 11.21عل  التوالي ليصال 

%، 22.2% . ما جانب أ ر، بلغ معيل كفاية رأي القمقال األسقاسقي لقلقققطقاع 26.2للقطاع البنكي عني 

 %.11.9بينما معيل كفاية رأي المال األساسي والمساني بلغ 

 

 الحصص السوقية

 7102 7106 من اإليرادات

%11.6 األهلي 2  12.1%  

%22.5 الراجحي 1  22.4%  

%9.1 الرياض 3  9.4%  

%9.4 سامبا 4  9.2%  

%2.3 سا  5  2.1%  

%2.2 الفرنسي 6  2.6%  

%2.1 العربي 2  2.4%  

%4.1 اإلنماء 2  5.1%  

%4.5 األول 9  4.3%  

%3.2 البالد 21  3.4%  

%1.9 استثمار 22  3.2%  

%1.2 الجزيرة 21  3.1%  

 

 الحصص السوقية

 7102 7106 من األصول

 %11.1 %29.9 األهلي 2

 %25.4 %25.3 الراجحي 1

 %21.1 %21.5 سامبا 3

 %9.2 %9.2 الرياض 4

 %2.2 %9.1 الفرنسي 5

 %2.4 %2.4 سا  6

 %2.2 %2.2 العربي 2

 %5.1 %4.2 اإلنماء 2

 %4.5 %4.2 األول 9

 %4.1 %4.3 استثمار 21

 %3.2 %3.1 الجزيرة 22

 %1.2 %1.4 البالد 21

 نمو الميزانية العمومية  نمو قائمة الدخل )مليار(
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 قطاعات األعمال

القتقجقزئقة  ; تمَثل قطاعات األعمال للبنقوك والقمقصقارف السقعقوديقة مقا القققطقاعقات القتقالقيقة 

المصرفية ، والشركات ، والخزينة ، وقطاع  يمات الوساطة واالستثمار ، وأ رى . ونستعرض 

  اليا أهم مالمح هذه القطاعات ومؤشرات نموها .

 قطاع التجزئة المصرفية 

% 2.5، حي  بلغ معيل نمو اإليرادات نقحقو 1122أظ ر قطاع التجزئة نمًوا ملحوظا  الل عام 

% ما لجمالي ليرادات البنوك السعودية القمقيرجقة فقي 45مليار ريال، وهي  شكل  39لتبلغ 

السوق المالية . ويعزى هذا النمو الكبير لل  ار فاع معيل الطلب عل  القروض االست الكيقة 

وقروض البطاقات االئتمانية بيفع ما نمو ال يكل السكاني ومنتجات القروض الشخصقيقة ، 

وبالرغم ما ذلك فإح القطاع يش ي  باينًا واسعًا في أداء البنوك ،حي  يستحوذ بنكقيقا هقمقا 

%لكقل مقنق قمقا عقلق  12% و 31% ما ليرادات القطاع بقحصة  بلغ52الراجحي واألهلي عل 

% مقا ليقرادات القراجقحقي واألهقلقي 45% و24التوالي . كما  مِثل ليرادات التجزئة المصرفية 

 عل  التوالي. 

% عقا القعقام 15مقلقيقار ريقال بقنقمقو  26.24وبل ت األربال الصافية لقطاع التجزئة المصرفيقة 

% ما أربال القطاع البنكي ، ما جانب ر ر ، استحوذ بنكقي القراجقحقي 32السابص، وهي  مِثل 

 . % لكل من ما عل  التوالي 14% و 36% ما أربال القطاع بحصة  بلغ 61واألهلي عل  

 الشركاتقطاع 

% 31% عا ليرادات العام السابص ، و شِكل 6.3بالرغم ما نمو ليرادات قطاع الشركات بنحو 

 24.9% لقتقبقلقغ 1.2ما لجمالي ليرادات القطاع البنكي ، لال أح أربال القطاع  راجعت بقنقسقبقة 

% عقا 22.5مليار ريال ، وذلك بسبب ار فاع مخصصات  سائر االئتماح لقطاع الشركات بنحو 

مستواها في العام السابص. وما جانب ر ر ، يعكس هذا التراجع في أربال القطاع أثر  قبقاطقؤ 

 النشاط االقتصادا عل  بيئة األعمال.

% مقا ايقرادات 61مليار ريال ، واستحوذت  مسة بنقوك عقلق   12.26بل ت ليرادات القطاع 

% 26.2األهلي والرياض وسا  وسامبا والفرنسي بحصص بل قت  ;القطاع، وهي كل ما 

 % عل  التوالي. 21.2% و21.2% و22.6% و21.5و

 الخزينةقطاع 

% ما 22.2مليار ريال ، و ستقر عني معيل  2462% لتبلغ 1.5نَمت ليرادات قطاع الخزينة بنحو 

، وهقو نقفقس مقعقيل القعقام السقابقص، بقيقنقمقا 1122لجمالي ليرادات القطاع البنكي في عقام 

% ما لجمقالقي أربقال 12.6مليار ريال، وهي  مِثل  21.26% لتبلغ 21.2ار فعت أرباحه بنسبة 

 القطاع البنكي.

% مقا ليقرادات القققطقاع ، وهقي كقل مقا ، القبقنقك األهقلقي 46استحوذت ثالثة بنوك عل  

% عقلق  القتقوالقي ليقرادات 22% و 21% و 13والفرنسي وسامبا بحصص  بلغ لكل من م 

 القطاع اإلجمالية.

 واالستثمارالوساطة قطاع 

% 3.5مليار ريال و قمقِثقل  3% عا العام السابص، لتبلغ 1.2انخفءت ليرادات القطاع بحوالي 

ما ليرادات القطاع البنكي. بينما  راجعت أربال قطاع الوساطة واالستثمار السقنقويقة بقنقسقبقة 

مليار ريال فقط. عل  مستوى األداء الفردا ،  ستحوذ شركات األهلقي  2.543% ليحقص 2.1

% ما ليرادات الشركات المالية التابعة للبنوك السعودية 41والراجحي المالية بالتساوا عل  

 الميرجة .

 نمو االيرادات بحسب القطاعات التشغيلية لكل بنك

 7102—مساهمة القطاعات التشغيلية في اجمالي االيرادات لكل بنك 7102—هيكل القطاعات التشغيلية
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 القروض

%، ليصل مافي القروض الممنوحة للق  2.2بنحو  1122 قلصت محفظة القروض المصرفية  الل عام 

مليار ريال في العام السابص . جاء هذا التراجع بسبب انخفاض  ققروض  26394مليار ريال مقارنة بق  2،322

% مقا مقافقي 62مليار ريال وهي  مِثل  911% مقارنة مع العام السابص لتصل لل   3الشركات بنسبة 

محفظة القروض البنكية، يأ ي ذلك بفعل  باطؤ النشاط االقتصادا وانخفاض االنفاق الحكومي، وذلقك 

مقلقيقار ريقال وهقي  462% عل  أساي سنوا  لقتقصقل الق  1.5بالرغم ما ار فاع قروض االفراد بنسبة 

 % ما مافي محفظة القروض البنكية.33 مِثل 

 الحصص السوقية للبنوك  من االئتمان المصرفي

% و 22.2% مقا مقافقي القققروض القمقصقرفقيقة بقق 35يستحوذ البنك األهلي ومصرف الراجحي عقلق  

% عل  التوالي، في حيا،  ستحوذ  مسة بنوك أ رى هي االرياض والقفقرنسقي وسقامقبقا وسقا  26.9

% مقا مقافقي 21% لل  2% ما مافي القروض، و تراول حصة كل من م ما بيا 44.3والعربي  عل  

 .1122% ما مافي القروض في 11.2القروض، ولتحوز  الخمسة بنوك األ رى عل  

 

 

 

 الحصص السوقية

 7102 7106 من صافي القروض

 %22.2 %22.1 األهلي 2

 %26.9 %26.2 الراجحي 1

 %21.2 %21.1 الرياض 3

 %2.2 %9.3 الفرنسي 4

 %2.5 %9.1 سامبا 5

 %2.5 %2.2 سا  6

 %2.3 %2.3 العربي 2

 %5.2 %5.1 اإلنماء 2

 %4.6 %5.1 األول 9

 %4.3 %4.3 استثمار 21

 %3.1 %1.6 البالد 22

 %1.9 %3.1 الجزيرة 21

 )مليار ريال(مساهمة أنواع القروض في القروض  7102—هيكل اإلقراض لكل بنك

 نمو القروض حسب كل بنك )مليار ريال(نمو القروض 

 قطاع التجزئة المصرفية و التأثير على نمط االنفاق االستهالكي

% ما اجمالي القروض، بعي أح انخقفقءقت بشقكقل طقفقيقف 61 شكل القروض الممنوحة للشركات  الجزء األكبر ما لجمالي القروض دا ل االقتصاد المحلي ، حي   مِثل 

% ما لجمالي القققروض،  قمقِثقل ققروض بقطقاققات االئقتقمقاح 14مليار ريال ، وهي  مِثل   322.35% عا العام الماضي. بينما استقرت القروض االست الكية عني1.3بلغ  

 % ما اجمالي القروض .26مليار ريال أو  122.5% لتصل ال  1.1مليار ريال، وار فعت القروض العقارية بمعيل طفيف بلغ  21.2% أو 3.2من ا 
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 استمرار درجة التركز في بعض القطاعات قد يزيد من مخاطر االئتمان 

% ما لجمالي القروض، وهقي القققروض 61بحسب القطاعات االقتصادية الرئيسية،  وزعت القروض البنكية عل  اثني عشر قطاعًا. استحوذت ثالثة من ا عل  ما يقار  

% عل  باقي القطاعات. اليرجة العالية ما التركز قي  زيي ما مخقاطقر االئقتقمقاح 41%، بينما  وزعت النسبة المتبقية  والبال ة 21%، والصناعة 13%، التجارة 15الشخصية 

 عني انكشاف بعض القطاعات بيرجة عالية عل   باطؤ االقتصاد.

 معدل القروض قصيرة األجل تشير الى تزايد الفرص المتاحة  

%، مما يعتبر ميزة ليى هقذه القمقصقارف بسقبقب ققير ق قا عقلق  لعقادة لققراض هقذه األمقوال  قالل األجقل 51بلغ معيل القروض قصيرة األجل لل  لجمالي القروض نحو 

ص الققروض الشقخقصقيقة، يخ القصير، والذا سيكوح  ضما دورة االر فاع الحالية في أسعار الفائية العالمية، مما سيزيي ما ربحية هذه المصارف. وما جانب ر ر، في ما

 % .41.3% ، بينما لذات األجل الطويل ا14.2% ، ولذات األجل المتوسط ا35فقي بل ت فترات االستحقاق للقروض الشخصية  ذات األجل القصير ا

 )مليار ريال(فترات االستحقاق للقروض  )مليار ريال(تطور القروض العقارية 

 نمو القروض االستهالكية 7102—القروض البنكية حسب النشاط االقتصادي

 7102توزيع القروض لعام 
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 ارتفاع القروض المتعثرة و انخفاض معدل التغطية  

%، لير فع بذلك معيل القروض المتعثرة بشكل طقفقيقف 2% عا العام السابص، وذلك بالرغم ما انخفاض لجمالي القروض بحوالي 25.5ار فعت القروض المتعثرة بنحو 

%، 4.2ة % ما اجمالي القروض ، لال أح هذه النسبة  عي قريبة ما المستويات التاريخية المنخفءة . ومع ذلك، ار فعت مخقصقصقات  سقائقر االئقتقمقاح بقنقسقبق2.45لل  

% عقا القعقام 22%  بينما  راجعت  مخصصات االئتماح لقطاع التجزئة بقنقحقو 22.5ويعود ذلك بشكل أساسي لل  ار فاع مخصصات  سائر االئتماح لقطاع الشركات بنحو 

% مقققارنقة مقع 261السابص. و في المقابل ار فعت القروض المتعثرة بمعيل اسرع ما مخصصات االئتماح مما نتج عنه انخفاض معيل   طية القروض القمقتقعقثقرة للق  

 %  في العام السابص. كما يشير أيءًا لل  انخفاض طفيف في جودة االمول للقطاع البنكي مقارنة مع نفس الفترة ما العام السابص .222

 7102—معدل التغطية حسب كل بنك معدل التغطية

 7102—نمو مخصص االئتمان حسب كل بنك تطور مخصص االئتمان

 7102—القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض حسب كل بنك القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض لقطاع البنوك
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8%

29%

14%

23%
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 الودائع

مليار ريال. مقثقَلقت  26663%، لتبلغ الودائع المجمعة 1.2 راجعت الودائع المصرفية عا العام السابص بنحو 

 22.4% و 2.3الودائع ألجل و الودائع االد ارية العامل الرئيس وراء هذا االنخفاض حي  انخفءا بنسقبقة 

 عل  التوالي، عل  الرغم ما االر فاع الطفيف في الودائع  حت الطلب.

ويعزا انخفاض الودائع ألجل و االد ارية لل   راجع أسعار السايبور  الل السقنقة بسقبقب  قوفقر السقيقولقة 

في القطاع المصرفي و الحي ما السحب ما قبل المؤسسات الحكقومقيقة حقيق  أمقبقحقت القعقوائقي اققل 

جاذبية مما كانت عليه في العام السابص، و رافص ذلك مع البيئة ال ير موا ية للقطاع الخاص مما أدى للق  

  سييل  لك الودائع لتلبية االست الك الشخصي و انخفاض الودائع بشكل عام.

 الحصص السوقية

% مقا حقجقم القودائقع القبقنقكقيقة فقي السقوق 35استحوذ  كٍل ما البنك  األهلي ومصرف الراجحي علق  

% لكل من ما عل  التوالي، بينما  اسقتقحقوذت  قمقسقة 26.4% و 22.6السعودية ، وذلك بحصص بل ت 

% مقا حقجقم القودائقع، وحقازت 45بنوك أ رى هي االرياض والفرنسي وسامبا وسقا  والقعقربقي  عقلق  

 % ما  لجمالي الودائع في السوق.11البنوك الخمسة المتبقية عل  

 

 

 الحصص السوقية

 7102 7106 من ودائع العمالء

 %22.6 %22.2 األهلي 2

 %26.4 %26.3 الراجحي 1

 %21.2 %21.3 سامبا 3

 %9.3 %9.4 الرياض 4

 %9.2 %9.5 الفرنسي 5

 %2.4 %2.4 سا  6

 %2.1 %2.2 العربي 2

 %5.4 %4.2 اإلنماء 2

 %4.2 %5.2 األول 9

 %4.1 %3.9 استثمار 21

 %3.1 %3.2 الجزيرة 22

 %1.9 %1.4 البالد 21

 معدل القروض إلى الودائع بحسب كل بنك معدل القروض إلى الودائع

 نمو الودائع حسب كل بنك تطور الودائع )مليار ريال(

 

 استقرار معدل القروض إلى الودائع عند مستوى مريح

% في العقام السقابقص. لال 21.2% مقارنة مع 21.4أدى انكما  القروض بو يرة أسرع ما انكما  الودائع لل  انخفاض معيل القروض لل  الودائع بشكل  طفيف  لل  

% ، مقمقا يشقيقر للق  ققيرة القبقنقوك عقلق  مقنقح القمقزيقي مقا 91أح هذه النسبة ال زال أقل ما سقف النسبة المحيدة ما قبل مؤسسة النقي العربي السعودا وهقي ا

 االئتماح .
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  يميا  ا3حانمو عرض النقود  الودائع
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 توزيع الودائع

% عا العام السابص، حي   شكل ودائع الشركات واألفراد معظم قاعية الودائع القمقصقرفقيقة بقنقسقبقة ققاربقت 3، انخفءت ودائع الشركات واألفراد بمعيل 1122 الل عام 

% فقي 29.2% عا مستواها  في العام السابص، و أدى ذلك  الر فاع حصة القودائقع القحقكقومقيقة مقا 21% ما حجم الودائع. في حيا، ار فعت الودائع الحكومية بنحو 22

 .1122% ما لجمالي الودائع البنكية في ن اية 11لل  قرابة  1126

% ما اجمالي الودائع. حي  يقعقتقبقر مقعقيل القودائقع 32% ما اجمالي الودائع، بينما انخفءت الودائع ألجل ال  64وما جانب ر ر ،ار فع معيل الودائع  حت الطلب  ال  

  حت الطلب في السوق السعودية عاليًا مقارنة بالمستويات العالمية .

 7102—مساهمة أنواع العمالء في الودائع ألجل واالدخار 7102—مساهمة أنواع العمالء في الودائع تحت الطلب

 7102توزيع الودائع لعام  مساهمة أنواع العمالء في إجمالي الودائع

 7102—هيكل الودائع حسب كل بنك )مليار ريال(هيكل الودائع 

89.3%

10.7%

 شركات وأفراد

 هيئات حكومية

55.2%

44.8%  شركات وأفراد

 هيئات حكومية
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31.1%
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ع لد ار  ودائ
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0.0%

3.2%

0.5%
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 ربحية قطاع البنوك

مقلقيقار ريقال لقلقعقام السقابقص. وجقمقيقع  42.346قياًسا بأربال قيرها  1122مليار ريال في  44.96%، لتصل لل  2.2ش يت األربال الصافية للبنوك السعودية ار فاعًا بنسبة 

% بسبب  حقيص مكاسب استثنائية في العقام السقابقص. واسقتقحقوذ كقل مقا  2.65البنوك سجلت ار فاعًا في أرباح ا باستثناء بنك الجزيرة ، حي   راجعت أربال البنك بنسبة 

% ما مافي أربال القطاع البنكي السنوية. أَما عل  مستوى هيكل االيرادات القطاعية، فقي سقاهقم القي قل مقا 41مصرف الراجحي والبنك األهلي معًا عل  ما يقار  

% مقا اجقمقالقي د قل 15% ما لجمالي د ل العمليات، بينما العمليات ال ير مر بطة بالفائية سقاهقمقت بقنقحقو 25االستثمارات والتمويل أو د ل العموالت الخامة بقنحو 

%. وار فع متوسط العائي عل  حقوق المساهمقيقا بقنق قايقة القعقام  5% ، مافي د ل  حويل العمالت 22العمليات  وزعت عل  كل ما ، مافي  د ل الرسوم واأل عا  

 %.21.9ال  

 التكلفة إلى الربح هامش العائد

 العائد على األصول العائد على حقوق المساهمين

 7102—هيكل اإليرادات للقطاع 7102—هيكل اإليرادات لكل بنك

70%

6%

20%

4%

العموالت الخامة  
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1.8%

1.3%

1.5%
1.3%

1.8%

2.2%

1.8%

2.2%

2.7%

1.5%

1.8%

2.2%

10.3%
9.8%10.0%9.9%

11.2%
12.0%12.2%

11.4%

16.7%

12.3%

9.9%

15.4%

3.18%
3.04%

2.45%

3.28%
3.08%
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 القوائم المالية المجمعة لقطاع البنوك

        قائمة الدخل

 % 7102 7106 7102 7102 7102 7107 )مليون ريال(

           616211  526216  536642  496611 د ل العموالت الخامة
266569  

         
296169  3.3%  

         226232ا   26494ا  26635ا  26116ا  66293ا مصاريف العموالت الخامة
 %25.2- ا256391 

           227615  217207  267270  277212 صافي العموالت الخاصة
257225  

         
627622  0.1% 

           226132  226344  256542  256314 د ل األ عا  والعموالت، مافي
266393  

         
256316  -6.6% 

             56125  46323  36292  36164 د ل  حويل عمالت أجنبية، مافي
56113  

           
46669  -21.6% 

             46326  36191  36661  36221 د ل العمليات األ رى
16229  

           
16924  9.2% 

           517122  227210  607270  627112 إجمالي دخل العمليات
216262  

         
567622  2.2% 

        ا 266291  266225ا  256261ا  236231ا  216491ا روا ب الموظفيا وما في حكم ا
 %1.2- ا266261 

           26559ا   26259ا  26292ا  66114ا  56214ا مصاريف عمومية
 %1.1 ا26231 

           56221ا   56455ا  56195ا  46226ا  46322ا مصاريف العمليات األ رى
 %2.2 ا56225 

(777652) إجمالي مصاريف العمليات  (727227)  (727222)  (707200)  (207060)  )207225( 1.2% 

         96262ا   66221ا  66252ا  66994ا  26646ا مخصص  سائر االئتماح، مافي
 %4.6 ا216315 

مخصص االنخفاض في قيمة االستثمارت، 
 %24.9- ا133     931ا    466ا  113ا  46ا  91 مافي

           217202   227200  207126  227621  227221 صافي الدخل من العمليات
227527  0.0% 

 %15.2  129      132   363  534  231  493 الحصة ما أربال الشركات الزميلة، مافي

 %51.5 ا262     222ا   53ا  246ا  241ا  261ا حقوق الملكية غير المسيطرة

                    227210  207262  227677  227010 صافي الدخل العائد إلى مساهمي البنك
 207222  

         
227022  5.2% 

        قائمة الدخل

        قائمة المركز المالي

 % 7102 7106 7102 7102 7102 7107 )مليون ريال(

            الموجودات

نقي وأرمية ليى مؤسسة النقي العربي 
 %2.1-  1356234   1326222   2466219   2926226   2996141   2916141  السعودا

أرمية ليى البنوك و المؤسسات المالية 
         2126213   2416241   296541   626229   2116252  األ رى

2216531  -23.5% 

4126559   3916243   4516132   4926424   4166111   3616219  استثمارات، مافي  9.2% 

     263946145   263236221   261656525   262196236   261156323  قروض وسلف، مافي
263226319  -2.2% 

             56125   46365   16146   26461   26656  استثمارات طويلة األجل
46213  -21.2% 

           146316   116112   296416   226561   266121  ممتلكات ومعيات
166923  21.9% 

           326625   316311   356254   316259   346434  موجودات ا رى
326362  11.2% 

      777027025   770607222   771057272   075227111   072027012  إجمالي الموجودات
777727755  1.2% 

        المطلوبات وحقوق الملكية

مستحقات للبنوك والمؤسسات المالية 
           2146999   996251   216241   266359   226122  األ رى

996125  -5.5% 

      261326595   261396132   261536214   9126131   2116219  ودائع  حت الطلب
261616222  1.3% 

           116166   226595   696224   246425   216292  ودائع اد ار
226221  -22.4% 

         5526912   5456429   4556523   4636512   4646512  ودائع ألجل
5226322  -2.3% 

           526241   616241   526641   536492   466141  ودائع أ رى
666121  21.1% 

      076227272   076627100   076267107   072207222   072727225  ودائع العمالء
076627022  -1.2%  

         956422   916922   916659   246222   666211  مطلوبات أ رى
2126651  5.1%  

      075227521   075227072   075107202   076017607   072607025  اجمالي المطلوبات
075627562  -1.2%  

         3326332   3236652   1296132   1616322   1436969  حقوق الملكية
3526192  6.4%  

 %1.2 777727755  777027025   770607222   771057272   075227111   072027012  إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
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 معدل التغطية )مرة( المخصصات/القروض القروض المتعثرة/القروض إجمالي القروض/الودائع  

 التغير 7102 7106 التغير 7102 7106 التغير 7102 7106 التغير 7102 7106 المصرف

%91.25 الرياض  92.19%  -2.56%  1.21%  2.11%  1.12%  2.22%  2.42%  -1.19%  111.52%  242.64%  -24.94%  

%23.15 الجزيرة  21.54%  -1.52%  2.23%  2.15%  1.21%  2.22%  2.24%  -1.13%  256.31%  239.23%  -26.59%  

%93.31 استثمار  91.61%  -1.62%  2.25%  2.12%  -1.42%  2.61%  2.22%  1.25%  93.12%  239.12%  46.11%  

%22.24 األول  24.24%  -1.91%  1.12%  1.99%  1.22%  1.22%  4.22%  2.31%  231.11%  239.65%  9.65%  

%23.59 الفرنسي  23.15%  -1.55%  2.19%  1.23%  2.44%  1.12%  1.23%  1.46%  226.14%  211.12%  -25.92%  

%22.12 سا   25.92%  -1.21%  2.34%  2.52%  1.13%  1.33%  1.95%  1.61%  224.55%  222.21%  23.15%  

%26.99 العربي  25.25%  -2.24%  1.25%  2.11%  1.35%  1.31%  2.93%  -1.32%  169.92%  261.92%  -219.16%  

%23.22 سامبا  22.13%  -1.64%  1.25%  1.94%  1.21%  2.42%  2.65%  1.22%  223.91%  225.26%  2.14%  

%24.92 الراجحي  22.56%  1.59%  2.14%  1.24%  -1.51%  1.26%  1.31%  -1.54%  132.31%  323.21%  21.51%  

%91.41 البالد  93.54%  2.21%  2.36%  2.29%  -1.22%  1.21%  1.29%  1.19%  292.31%  134.69%  36.32%  

%22.41 اإلنماء  91.46%  1.16%  1.22%  2.12%  1.14%  2.33%  2.22%  1.54%  223.31%  224.62%  22.39%  

%21.13 األهلي  21.22%  1.65%  2.52%  2.26%  1.35%  1.12%  1.66%  1.32%  252.11%  241.62%  -2.41%  

 %26.2- %261 %222 %1.2 %1.4 %1.3 %1.1 %2.5 %2.3 %1.3- %24.2 %25.2 القطاع

القروض المتعثرة/إجمالي  القروض /إجمالي الموجودات  
 )x(الودائع الجارية/حقوق المساهمين  الودائع/إجمالي الموجودات الموجودات

 التغير 7102 7106 التغير 7102 7106 التغير 7102 7106 التغير 7102 7106 المصرف

%65.62 الرياض  64.29%  -2.42%  1.53%  1.65%  1.21%  21.11%  22.32%  -1.63%  1.22 1.21 -1.12  

%63.42 الجزيرة  52.12%  -5.12%  1.23%  1.24%  1.12%  22.22%  23.63%  -4.22%  3.25 1.23 -1.31  

%63.93 استثمار  63.53%  -1.41%  2.23%  1.21%  -1.32%  69.65%  22.32%  2.21%  2.29 2.21 -1.12  

%69.19 األول  63.21%  -5.56%  2.52%  2.99%  1.42%  22.31%  22.32%  -1.91%  1.52 1.26 -1.35  

%63.64 الفرنسي  63.11%  -1.43%  1.24%  2.22%  1.93%  22.29%  22.14%  1.35%  1.92 1.52 -1.42  

%65.11 سا   61.36%  -1.65%  1.29%  2.12%  1.21%  25.59%  24.25%  -1.24%  1.63 1.66 1.11 

%62.94 العربي  66.22%  -2.13%  1.59%  1.21%  1.11%  29.94%  29.14%  -1.22%  1.21 1.23 1.22 

%54.21 سامبا  52.21%  -1.41%  1.46%  1.51%  1.13%  24.33%  23.21%  -1.53%  1.44 1.13 -1.12  

%66.13 الراجحي  62.16%  2.23%  1.24%  1.51%  -1.33%  21.14%  29.52%  -1.66%  4.23 4.51 -1.12  

%62.32 البالد  62.24%  2.43%  1.94%  1.24%  -1.21%  24.26%  25.61%  1.24%  3.22 3.61 -1.26  

%62.24 اإلنماء  62.25%  2.62%  1.51%  1.22%  1.29%  26.92%  22.44%  1.42%  1.12 1.11 -1.12  

%52.44 األهلي  56.25%  -2.19%  1.29%  2.12%  1.29%  22.49%  69.61%  -2.29%  3.23 3.21 -1.13  

 1.21- 1.92 3.12 %1.2- %24.24 %25.62 %1.2 %1.91 %1.21 %2.1- %62.99 %61.92 القطاع
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حقوق المساهمين/إجمالي  النقدية/الودائع الجارية النقدية/إجمالي الودائع النقدية/إجمالي الموجودات  
 الموجودات

 التغير 7102 7106 التغير 7102 7106 التغير 7102 7106 التغير 7102 7106 المصرف

%22.22 الرياض  21.29%  2.11%  26.49%  22.16%  2.52%  33.22%  34.42%  2.13%  26.99%  22.26%  1.22%  

%9.25 الجزيرة  9.19%  -1.56%  21.66%  21.61%  -1.14%  15.61%  15.39%  -1.11%  21.11%  21.93%  1.22%  

%2.42 استثمار  9.36%  1.22%  21.22%  23.22%  1.94%  33.34%  35.21%  1.36%  24.11%  25.11%  2.11%  

%2.22 األول  22.12%  9.22%  9.92%  11.14%  21.12%  16.22%  52.24%  32.93%  21.16%  23.61%  2.56%  

%11.46 الفرنسي  12.33%  -2.23%  12.23%  12.16%  -2.52%  52.61%  51.52%  -2.21%  24.61%  26.42%  2.22%  

%22.32 سا   12.52%  4.23%  11.99%  12.22%  5.29%  39.12%  45.59%  6.31%  26.22%  22.22%  1.96%  

%23.24 العربي  22.14%  -1.21%  22.31%  23.94%  -3.32%  36.26%  16.22%  -9.45%  24.12%  24.61%  1.53%  

%11.12 سامبا  25.91%  -4.36%  12.12%  12.52%  -5.21%  45.12%  36.39%  -2.29%  22.32%  29.63%  2.15%  

%11.13 الراجحي  22.29%  -3.14%  15.12%  12.61%  -3.62%  12.92%  13.43%  -4.54%  25.19%  26.15%  1.96%  

%13.11 البالد  12.29%  -1.13%  32.11%  12.13%  -1.92%  46.16%  42.22%  1.55%  23.32%  21.12%  -2.31%  

%13.63 اإلنماء  24.26%  -2.22%  31.21%  29.29%  -22.52%  56.22%  32.22%  -29.21%  22.32%  22.92%  -1.41%  

%24.29 األهلي  23.51%  -1.69%  29.25%  29.41%  -1.45%  12.11%  15.12%  -1.22%  23.52%  24.42%  1.92%  

%26.5 القطاع  25.6%  -1.95%  12.2%  11.2%  -2.13%  35.1%  31.6%  -1.65%  25.1%  26.2%  1.91%  

                 مؤشرات رئيسية

األسهم المصدرة  سعر اإلغالق* المصرف
 )مليون(

األسهم الحرة 
 )مليون(

 القيمة السوقية
 )مليون ريال(

العائد على 
السعر/القيمة  القيمة الدفترية السعر للعائد )ريال(السهم 

 الدفترية

 2.12 21.26 21.511 2.325 426511.11 26566.22 36111.11 23.2 الرياض

 2.25 21.26 22.25 2.146 216262.11 256.25 211 21.4 الجزيرة

 1.23 29.16 2.522 2.222 216112.51 434.342 251 26 استثمار

 2.11 22.29 21.441 2.262 236945.42 323.249 26243.12 21.1 األول

 2.21 16.16 21.162 1.93 356552.13 645.24 26115.36 19.5 السعودا الفرنسي

 2.34 11.1 22.314 1.632 446291.11 425.492 26511.11 19.9 سا 

 2.12 14.32 9.241 3.112 196491.11 421.221 26111.11 19.5 العربي

 2.11 11.19 21.231 1.521 546411.11 26115.44 16111.11 12.1 سامبا

 1.12 34.12 23.221 5.623 2166611.11 26419.91 26615.11 22.9 الراجحي

 2.22 21.66 25.212 2.52 246131.11 325.339 611 13.2 البالد

 2.55 23.23 25.961 2.342 316211.11 26212.26 26511.11 12.4 اإلنماء

 1.19 32.51 23.42 4.912 2316241.11 222.332 16111.11 66.2 االهلي

 2.54 11.2 21.22 1.61 5466992.12 96134.54 226243.43   القطاع

.1122ابريل  9* حسب أسعار اإلغالق في    
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 الحصة السوقية      دخل العموالت الخاصة

 7102 7106 التغير 7102 7106 المصرف

%1 26415 26323 الرياض  21%  9%  

%6- 16492 16656 الجزيرة  3%  3%  

%21 36533 36112 استثمار  4%  4%  

%4- 36913 46123 األول  5%  5%  

%22 66615 56922 الفرنسي  2%  2%  

%1 66152 66125 سا   2%  2%  

%5 66135 56232 العربي  2%  2%  

%4 66912 66691 سامبا  9%  9%  

%2 216522 226252 الراجحي  25%  26%  

%29 16222 26221 البالد  1%  3%  

%14 46155 36431 اإلنماء  4%  5%  

%4- 226245 226222 األهلي  13%  11%  

%2.2 207160 267260 القطاع   011%   011%  

 الحصة السوقية      مصاريف العموالت الخاصة

 7102 7106 التغير 7102 7106 المصرف

%16- 26491 16121 الرياض  22%  21%  

%32- 624 26129 الجزيرة  6%  4%  

%1- 26492 26519 استثمار  2%  21%  

%12- 26232 26525 األول  9%  2%  

%23 26915 26626 الفرنسي  9%  21%  

%12- 953 26322 سا   2%  6%  

%24- 26321 26593 العربي  9%  9%  

%9- 26296 26319 سامبا  2%  2%  

%1- 551 561 الراجحي  3%  4%  

%2 322 354 البالد  1%  1%  

%9- 261 234 اإلنماء  5%  5%  

%22- 36424 46121 األهلي  14%  13%  

%25.2- 256391 226232 القطاع   011%  011%   

المساهمة      صافي العموالت الخاصة
إلى ايرادات 

 البنك  

الحصة 
 السوقية

 التغير 7102 7106 المصرف

%21 56935 56312 الرياض  23%  9%  

%26 26222 26566 الجزيرة  69%  3%  

%11 16141 26621 استثمار  22%  3%  

%21 16266 16512 األول  25%  4%  

%21 46211 46124 الفرنسي  22%  2%  

%2 56192 46252 سا   21%  2%  

%23 46665 46245 العربي  23%  2%  

%2 56231 56321 سامبا  23%  9%  

%2 216119 226229 الراجحي  26%  29%  

%13 26239 26422 البالد  59%  3%  

%35 36493 16596 اإلنماء  21%  5%  

%1 236662 236629 األهلي  24%  12%  

%0.1 627622 257225 القطاع   22.2%   011%  

المساهمة     صافي دخل تحويل العمالت األجنبية 
إلى ايرادات 

 البنك 

الحصة 
 السوقية

 التغير 7102 7106 المصرف

%12- 191 412 الرياض  4%  6%  

%45 251 213 الجزيرة  6%  3%  

%6- 232 246 استثمار  5%  3%  

%29- 231 262 األول  3%  3%  

%21- 356 396 الفرنسي  5%  2%  

%21- 432 422 سا   6%  9%  

%23- 425 425 العربي  2%  9%  

%42- 199 564 سامبا  4%  6%  

%9- 241 915 الراجحي  5%  22%  

%1 321 322 البالد  21%  2%  

%12 253 212 اإلنماء  3%  3%  

%2 26256 26243 األهلي  11%  15%  

%01.6- 27660 27772 القطاع   2.2%  011%  

     إجمالي المصاريف
المصروفات 

 إليرادات البنك 

الحصة 
 السوقية

 التغير 7102 7106 المصرف

 %9 %32 %2- 16925 36119 الرياض

 %5 %52 %2- 26512 26531 الجزيرة

 %3 %41 %2 26159 26152 استثمار

 %4 %34 %5- 26166 26336 األول

 %2 %36 %21 16322 16222 الفرنسي

 %2 %32 %5 16292 16124 سا 

 %2 %35 %1- 16111 16162 العربي

 %2 %33 %1 16521 16591 سامبا

 %22 %33 %5 56132 46924 الراجحي

 %5 %56 %6 26645 26552 البالد

 %6 %43 %14 26259 26511 اإلنماء

 %12 %35 %9- 66453 26211 األهلي

%011 %26.7  %1.2 207225 207060 القطاع  

المساهمة إلى     صافي دخل الرسوم والخدمات المصرفية 
 البنك  ايرادات 

الحصة 
 السوقية

 التغير 7102 7106 المصرف

%1 26521 26513 الرياض  29%  21%  

%1 641 631 الجزيرة  15%  4%  

%2- 421 426 استثمار  25%  3%  

%21- 691 225 األول  29%  5%  

%22- 26229 26364 الفرنسي  22%  2%  

%6- 26156 26342 سا   22%  2%  

%29- 241 26132 العربي  23%  5%  

%21- 26413 26611 سامبا  22%  9%  

%9- 16692 16951 الراجحي  22%  22%  

%3 234 224 البالد  12%  5%  

%29 626 521 اإلنماء  25%  4%  

%5- 36115 36363 األهلي  22%  12%  

%6.6- 027216 067202 القطاع    02.2%  011%  
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 الحصة السوقية     إجمالي اإليرادات

 7102 7106 التغير 7102 7106 المصرف

%9 26215 26422 الرياض  9.1%  9.4%  

%23 16612 16321 الجزيرة  1.2%  3.1%  

%22 16661 16416 استثمار  1.9%  3.2%  

%2 36221 36625 األول  4.5%  4.3%  

%1 66526 66412 الفرنسي  2.2%  2.6%  

%3 26212 66919 سا   2.3%  2.1%  

%21 66322 56292 العربي  2.1%  2.4%  

%2 26291 26223 سامبا  9.4%  9.2%  

%4 256915 256312 الراجحي  22.5%  22.4%  

%24 16961 16599 البالد  3.2%  3.4%  

%32 46323 36312 اإلنماء  4.1%  5.1%  

%1- 226345 226219 األهلي  11.6%  12.1%  

  %011  %011 %2.2 567622 577265 القطاع

المساهمة      إيرادات قطاع التجزئة
إلى ايرادات 

 البنك  

الحصة 
 السوقية

 التغير 7102 7106 المصرف

%23 16611 16316 الرياض  31%  2%  

%21 26121 965 الجزيرة  42%  3%  

%22 26222 26113 استثمار  44%  3%  

%5 26512 26461 األول  42%  4%  

%4 26553 26492 الفرنسي  14%  4%  

%9 16562 16352 سا   36%  2%  

%2- 16391 16414 العربي  32%  6%  

%3- 16223 16242 سامبا  35%  2%  

%2 226232 226129 الراجحي  24%  31%  

%12 26523 26315 البالد  53%  4%  

%43 26611 26236 اإلنماء  32%  4%  

%9 26314 26639 األهلي  45%  12%  

 %011 %22   %5.2 207177 227022 القطاع

     إيرادات قطاع الشركات
الحصة 
 السوقية

المساهمة 
إلى ايرادات 

 التغير 7102 7106 المصرف البنك  

 %21 %43 %22 36422 16922 الرياض

 %1 %12 %22 532 424 الجزيرة

 %4 %41 %2- 26122 26122 استثمار

 %6 %45 %26- 26626 26999 األول

 %22 %46 %3- 36112 36213 الفرنسي

 %21 %45 %3 36111 36241 سا 

 %9 %32 %13 16444 26922 العربي

 %22 %32 %2 16992 16219 سامبا

 %2 %25 %22 16319 26952 الراجحي

 %3 %31 %22 934 296 البالد

 %6 %39 %22 26211 26442 اإلنماء

 %26 %14 %2 46422 46431 األهلي

 %011 %27.0  %6.2 727520 767712 القطاع

الحصة      إيرادات قطاع الخزينة
 السوقية

المساهمة 
إلى ايرادات 

 التغير 7102 7106 المصرف البنك  

%15 26362 26196 الرياض  22%  9%  

%14 951 264 الجزيرة  36%  6%  

%2 561 552 استثمار  12%  4%  

%223 454 266 األول  21%  3%  

%23 26259 26559 الفرنسي  12%  21%  

%6- 26122 26323 سا   22%  9%  

%16 26232 915 العربي  22%  2%  

%2 26662 26565 سامبا  12%  22%  

%12- 26312 26295 الراجحي  2%  9%  

%1- 142 151 البالد  2%  1%  

%12 222 566 اإلنماء  26%  5%  

%23- 36333 36212 األهلي  22%  13%  

%7.2 027250 027272 القطاع  02.0%  011% 

الحصة     إيرادات قطاع الوساطة واالستثمار 
 السوقية

المساهمة 
إلى ايرادات 

 التغير 7102 7106 المصرف البنك  

%2 315 122 الرياض  4%  21%  

%9- 222 293 الجزيرة  2%  6%  

%1- 26 22 استثمار  3%  3%  

%16- 44 61 األول  2%  2%  

%4- 164 125 الفرنسي  4%  9%  

%1 - 1 1 سا   1%  

%3- 262 223 العربي  3%  6%  

%13- 453 591 سامبا  6%  25%  

%12- 451 569 الراجحي  3%  25%  

%26 212 93 البالد  4%  4%  

%21 334 226 اإلنماء  2%  22%  

%9 636 522 األهلي  3%  12%  

%7.0- 27172 27101 القطاع   2.2%  011% 

الحصة      إيرادات اخرى
 السوقية

المساهمة 
إلى ايرادات 

 التغير 7102 7106 المصرف البنك  

%56- 351 296 الرياض  4%  22%  

92- الجزيرة  -216  31%  -5%  -6%  

329- استثمار  -132  -12%  -9%  -21%  

%1 1 1 األول  1%  1%  

%1 1 1 الفرنسي  1%  1%  

%39 51 32 سا   2%  3%  

%11- 139 319 العربي  4%  21%  

%1 1 1 سامبا  1%  1%  

31- الراجحي  1 -211%  1%  1%  

%36- 92 251 البالد  3%  5%  

%1 1 1 اإلنماء  1%  1%  

%12- 26595 16131 األهلي  9%  22%  

%22.2- 07020 27126 القطاع   7.2%  7.2%  
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كنسبة من      صافي الدخل لقطاع التجزئة
 دخل البنك

الحصة 
 السوقية

 التغير 7102 7106 المصرف

 %21 %42 %51 26612 26121 الرياض

 %1 %32 %25 164 241 الجزيرة

 %3 %31 %92 446 134 استثمار

 %3 %43 %42 522 394 األول

 %2 %2 %22- 149 311 الفرنسي

 %5 %13 %13 922 243 سا 

 %4 %14 %43 224 499 العربي

 %6 %11 %2- 26119 26125 سامبا

 %36 %66 %23 66115 56314 الراجحي

 %1 %12 %291 166 92 البالد

 %4 %32 %232 611 162 اإلنماء

 %14 %42 %33 46145 36142 األهلي

 %011  %22.7   %72.2 067220 027012 القطاع

     صافي الدخل لقطاع الشركات
كنسبة من 
 دخل البنك

الحصة 
 السوقية

 التغير 7102 7106 المصرف

 %21 %46 %23 26219 26613 الرياض

 %1 %2 %16- 65 29 الجزيرة

 %5 %52 %3- 222 241 استثمار

 %1 %16 %23- 352 26122 األول

 %23 %54 %1 26294 26251 الفرنسي

 %23 %42 %5 26229 26292 سا 

 %2 %33 %22- 992 26226 العربي

 %25 %44 %5 16123 16219 سامبا

 %22 %22 %212 26522 262 الراجحي

 %1 %39 %6- 362 391 البالد

 %5 %33 %15- 621 911 اإلنماء

 %26 %14 %21- 16349 16624 األهلي

 %011  %22.7 %7.5- 027012 027220 القطاع

الحصة      صافي الدخل لقطاع الخزينة
 السوقية

كنسبة من 
 دخل البنك

 التغير 7102 7106 المصرف

 %21 %33 %32 26324 951 الرياض

 %5 %29 %35 623 499 الجزيرة

 %3 %14 %36 342 151 استثمار

 %3 %31 %246- 392 62- األول

 %21 %32 %1 26193 26192 الفرنسي

 %9 %19 %2- 26232 26126 سا 

 %2 %34 %36 26132 263 العربي

 %21 %32 %4 26536 26422 سامبا

 %9 %23 %16- 26125 26645 الراجحي

 %2 %29 %2- 229 293 البالد

 %4 %13 %211 466 133 اإلنماء

 %15 %33 %4 36122 36249 األهلي

 %011   %75.6 %01.5 077561 007612 القطاع

الحصة     صافي الدخل لقطاع الوساطة واالستثمار 
 السوقية

كنسبة من 
 دخل البنك

 التغير 7102 7106 المصرف

 %22 %4 %19 265 212 الرياض

 %1 %4 %14- 33 44 الجزيرة

 %2 %2 %29- 9 22 استثمار

 %1 %2 %52- 2 26 األول

 %6 %3 %5- 96 212 الفرنسي

 - - - 1 1 سا 

 %5 %1 %3- 24 22 العربي

 %22 %5 %34- 166 416 سامبا

 %11 %3 %13- 323 412 الراجحي

 %1 %3 %22- 16 32 البالد

 %26 %23 %234 151 212 اإلنماء

 %11 %3 %19 313 134 األهلي

 %011   %2.2  %0.7- 07222 07262 القطاع

الحصة      صافي األنشطة األخرى 
 السوقية

كنسبة من 
 دخل البنك

 التغير 7102 7106 المصرف

 %3- %61- %232 969- 412- الرياض

 %2- %62- %122- 222- 99 الجزيرة

 %1 %13- %44- 213- 225- استثمار

 %1 %1 %1 1 521- األول

 %1 %1 %1 1 36- الفرنسي

 %1 %3 %23- 13 232 سا 

 %2 %19 %42- 121 392 العربي

 %1 %1 %1 3- 3- سامبا

 %1 %1 %1 1 1 الراجحي

 %1 %39 %2 213 211 البالد

 %1 %1 %1 2- 1 اإلنماء

 %2- %4- %225- 223- 111 األهلي

 %6.2- %7.2-   %202.2 07101- 762- القطاع

     صافي الدخل
كنسبة من 
 ايرادات البنك

الحصة 
 السوقية

 التغير 7102 7106 المصرف

 %9 %49 %22 36946 36341 الرياض

 %1 %33 %1- 252 221 الجزيرة

 %3 %53 %34 26422 26153 استثمار

 %3 %36 %15 26336 26165 األول

 %2 %54 %2 36531 36521 الفرنسي

 %9 %55 %1 36955 36295 سا 

 %2 %42 %6 36112 16254 العربي

 %22 %64 %1 56112 56113 سامبا

 %11 %52 %21 96212 26216 الراجحي

 %1 %31 %26 941 212 البالد

 %4 %46 %34 16122 26511 اإلنماء

 %11 %53 %5 96211 96322 األهلي

 %011   %20.0 %5.2 227025 207222 القطاع
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كنسبة من      قروض األفراد
 قروض البنك 

الحصة 
 السوقية

 التغير 7102 7106 المصرف

 %9.1 %31.1 %9.2 416345 326219 الرياض

 %3.2 %44.5 %1.2 226122 226652 الجزيرة

 %3.5 %12.4 %1.1 266611 266566 استثمار

 %4.1 %12.2 %5.2- 226619 296612 األول

 %1.6 %9.2 %5.3 216226 226513 الفرنسي

 %5.2 %29.2 %21.9- 136226 166629 سا 

 %5.3 %12.4 %3.6- 146921 156925 العربي

 %4.1 %25.5 %5.5- 226522 296652 سامبا

 %32.1 %21.6 %1.9 2236531 2626529 الراجحي

 %3.3 %34.2 %11.6 256536 216622 البالد

 %3.2 %22.2 %3.3 246612 246232 اإلنماء

 %29.1 %35.2 %5.4 296912 256322 األهلي

 %211  %22.7 %7.2 2657621 2227006 القطاع

     القروض غير العاملة
كنسبة من 

 قروض البنك 

الحصة 
 السوقية

 التغير 7102 7106 المصرف

 %6.9 %2.1 %12.9 26421 26252 الرياض

 %1.5 %2.1 %4.1 514 424 الجزيرة

 %3.2 %2.3 %12.2- 223 26121 استثمار

 %9.2 %3.1 %29.9 26926 26656 األول

 %26.2 %1.2 %211.5 36411 26212 الفرنسي

 %9.3 %2.6 %24.4 26294 26655 سا 

 %6.9 %2.1 %39.2 26411 26112 العربي

 %5.5 %1.9 %4.2 26212 26126 سامبا

 %2.2 %1.2 %32.3- 26221 16262 الراجحي

 %1.6 %2.1 %4.9 531 512 البالد

 %4.1 %2.1 %49.1 224 546 اإلنماء

 %13.4 %2.9 %12.5 46269 36915 األهلي

 %211 %0.2 %02.2 717212 027625 القطاع

كنسبة من      قروض الشركات
 قروض البنك 

الحصة 
 السوقية

 التغير 7102 7106 المصرف

 %21.5 %62.9 %2.9- 926266 2156511 الرياض

 %1.4 %54.3 %22.2- 126924 146211 الجزيرة

 %4.2 %22.4 %1.2- 436191 436612 استثمار

 %5.1 %69.1 %24.6- 456292 536621 األول

 %22.9 %22.6 %2.9- 2196212 2296153 الفرنسي

 %21.3 %22.2 %1.2- 946223 956521 سا 

 %9.2 %22.4 %2.1- 916416 926312 العربي

 %21.2 %23.5 %6.1- 996962 2166321 سامبا

 %6.9 %16.2 %6.1 636222 616221 الراجحي

 %3.2 %64.2 %29.3 126619 146115 البالد

 %2.2 %21.9 %25.1 656252 566525 اإلنماء

 %22.5 %63.1 %5.3- 2626339 2216124 األهلي

 %211 %62.2  %2.1- 0777721 0217020 القطاع

كنسبة من      قروض بطاقات االئتمان
 قروض البنك 

الحصة 
 التغير 7102 7106 المصرف السوقية

 %21.2 %1.5 %5.2- 234 223 الرياض

 %1.1 %1.1 1  1 1 الجزيرة

 %1.1 %1.1 1  1 1 استثمار

 %5.6 %1.6 %1.9 322 321 األول

 %2.3 %1.4 %4.2- 494 525 الفرنسي

 %31.9 %2.9 %3.3- 16133 16319 سا 

 %2.4 %1.4 %1.2- 512 515 العربي

 %11.2 %2.3 %22.5 26551 26391 سامبا

 %23.3 %1.4 %91.1 912 424 الراجحي

 %1.1 %1.1 1  1 1 البالد

 %1.1 %1.1 1  1 1 اإلنماء

 %1.1 %1.1 1  1 1 األهلي

 %211 %1.25  %2.7 67202 67226 القطاع

 الحصة السوقية      إجمالي القروض

 7102 7106 النمو 7102 7106 المصرف

 %21.1 %21.1 %3.2- 2416913 2456422 الرياض

 %1.9 %3.1 %5.5- 416495 416255 الجزيرة

 %4.3 %4.3 %1.9- 616663 626144 استثمار

 %4.2 %5.3 %22.3- 666421 246295 األول

 %2.9 %9.3 %5.4- 2156365 2316463 الفرنسي

 %2.5 %2.2 %1.2- 2116561 2136255 سا 

 %2.3 %2.3 %2.1- 2266296 2226119 العربي

 %2.5 %2.9 %5.9- 2296659 2126216 سامبا

 %26.9 %26.1 %3.1 1396192 1326612 الراجحي

 %3.1 %1.6 %11.1 446696 326224 البالد

 %5.2 %5.1 %23.2 216566 226152 اإلنماء

 %22.2 %22.1 %2.3- 1566135 1596512 األهلي

 %211  %211  %0.1- 072007762 072727272 القطاع

 الحصة السوقية      صافي القروض

 7102 7106 النمو 7102 7106 المصرف

 %21.2 %21.1 %1.2- 2326232 2416919 الرياض

 %1.9 %3.1 %5.5- 396291 416199 الجزيرة

 %4.3 %4.3 %2.2- 596522 616149 استثمار

 %4.6 %5.1 %21.5- 636639 216243 األول

 %2.2 %9.3 %5.2- 2126941 2196452 الفرنسي

 %2.5 %2.2 %3.3- 2226116 2116965 سا 

 %2.3 %2.3 %1.2- 2246543 2256521 العربي

 %2.5 %9.1 %6.1- 2226625 2156134 سامبا

 %26.9 %26.2 %3.2 1336536 1146994 الراجحي

 %3.1 %1.6 %11.2 436442 366222 البالد

 %5.2 %5.1 %21.4 296163 216321 اإلنماء

 %22.2 %22.1 %2.2- 1496134 1536591 األهلي

 %211 %211 %0.0- 072257210 072027722 القطاع
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  مخصصات خسائر االئتمان للفترة  الحصة السوقية  

 Q2 7102-Q2-7106 التغير Q2 7102-Q2-7106 المصرف

 %22.3 %29.1 %53.9- 352 262 الرياض

 %1.3 %2.1 %92.2 23 32 الجزيرة

 %2.1 %2.1 %11.5- 32 41 استثمار

 %9.3 %22.6 %62.3- 129 245 األول

 %26.2 %25.9 %22.5- 522 636 الفرنسي

 %24.1 %21.2 %21.2- 441 512 سا 

 %21.1 %4.2 %96.5 322 291 العربي

 %2.5 %2.4 %22.9- 45 55 سامبا

 %22.6 %21.2 %19.2- 361 512 الراجحي

 %4.4 %2.2 %123.3 235 43 البالد

 %6.2 %1.9 %22.2 121 226 اإلنماء

 %2.9 %9.2 %14.3- 126 364 األهلي

  %011   %011  %77.2- 27012 27112 القطاع

كنسبة من    مخصصات خسائر االئتمان للشركات
مخصصات 

 البنك 

المساهمة 
 للقطاع

 التغير Q2 7102-Q2-7106 المصرف

 %25.1 %219.2 %49.2- 325 256 الرياض

 %3.1 %215.1 %95.1 22 39 الجزيرة

 %1.6 %51.1 %259.3 26 6 استثمار

 %21.3 %212.2 %49.2- 322 629 األول

 %22.1 %29.1 %14.4- 461 622 الفرنسي

 %24.3 %22.2 %1.2 362 352 سا 

 %26.1 %212.2 %112.6 414 213 العربي

 %2.1 %55.2 %211.2 15 23 سامبا

 %2.2 %61.2 %62.2 114 233 الراجحي

 %4.9 %91.2 %231.1 215 54 البالد

 %1.1 %1.1 %211.1- 1 39 اإلنماء

 %5.6 %52.9 %12.2- 243 223 األهلي

  %011   %50.2  %02.2- 77227 77022 القطاع

كنسبة من     مخصصات خسائر االئتمان المتراكمة 
اجمالي 
 القروض 

الحصة 
 السوقية

 التغير 7102 7106 المصرف

 %6.3 %2.5 %29.2- 16125 16522 الرياض

 %1.2 %2.2 %6.9- 215 252 الجزيرة

 %3.3 %2.2 %2.1 26125 995 استثمار

 %2.4 %4.1 %12.2 16223 16251 األول

 %21.4 %1.2 %24.1 36414 36115 الفرنسي

 %21.2 %1.9 %13.2 36556 16291 سا 

 %6.2 %2.9 %22.2- 16154 16222 العربي

 %6.1 %2.2 %5.5 26925 26221 سامبا

 %26.9 %1.3 %26.1- 56555 66633 الراجحي

 %3.2 %1.2 %14.1 26149 26116 البالد

 %4.6 %2.9 %59.1 26513 946 اإلنماء

 %11.6 %1.2 %24.2 66212 56912 األهلي

  %011   %7.2 %2.2 277022 207222 القطاع

كنسبة من     مخصصات خسائر االئتمان لألفراد 
مخصصات 

 البنك 

المساهمة 
 للقطاع

 التغير Q2 7102-Q2-7106 المصرف

 %21.2- %9.2- %222.6- 34- 5 الرياض

 %2.4- %5.1- %134.4- 4- 2- الجزيرة

 %5.5 %51.1 %54.5- 25 34 استثمار

 %2.2- %2.2- %222.5- 11- 216 األول

 %29.2 %21.2 %215.1 56 15 الفرنسي

 %12.5 %22.1 %52.6- 21 294 سا 

 %9.5- %2.2- %232.2- 12- 69 العربي

 %2.2 %44.1 %53.1- 11 41 سامبا

 %42.3 %32.2 %63.2- 236 325 الراجحي

 %3.2 %2.9 %292.9 22 22- البالد

 %1.1 %1.1 %211.1 1 2- اإلنماء

 %22.2 %22.2 %111.5 51 42- األهلي

  %011   %0.0 %62.2- 757 502 القطاع
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كنسبة من     ودائع ألجل
اجمالي 
 الودائع

الحصة 
 السوقية

 التغير 7102 7106 المصرف

 %22.9 %39.2 %9.4- 626431 626222 الرياض

 %4.2 %42.2 %4.1- 146221 156262 الجزيرة

 %2.6 %52.2 %2.1 396319 366622 استثمار

 %9.1 %61.5 %2.5- 426322 526112 األول

 %21.5 %41.2 %2.6- 646612 656621 الفرنسي

 %2.5 %32.3 %22.1- 436262 496326 سا 

 %22.1 %41.2 %21.5- 526114 656114 العربي

 %21.6 %31.2 %1.2 546224 536412 سامبا

 %3.2 %5.2 %16.5- 256922 126646 الراجحي

 %2.3 %23.9 %2.9 66613 66492 البالد

 %2.3 %42.3 %22.1 416922 366434 اإلنماء

 %22.1 %22.2 %16.6- 526924 296121 األهلي

   %011 %20.0  %2.2- 2027225 2227070 القطاع

كنسبة من     ودائع إدخار
اجمالي 
 الودائع

الحصة 
 السوقية

 التغير 7102 7106 المصرف

 %1.2 %1.1 %21.2 366 315 الرياض

 %1.1 %1.1 1  1 1 الجزيرة

 %21.1 %3.1 %46.6- 16225 46124 استثمار

 %1.3 %1.5 %23.2- 413 464 األول

 %1.9 %1.3 %26.1- 529 629 الفرنسي

 %32.6 %4.9 %6.1- 66262 26311 سا 

 %1.5 %1.2 %1.9 94 93 العربي

 %41.2 %4.3 %3.2 26115 26119 سامبا

 %1.1 %1.1 1  1 1 الراجحي

 %1.1 %1.1 1  1 1 البالد

 %1.1 %1.1 1  1 1 اإلنماء

 %1.2 %1.1 %15.6- 212 261 األهلي

   %011  %0.0 %00.2- 027221 717166 القطاع

الحصة    ودائع اخرى
 السوقية

كنسبة من  
اجمالي 
 التغير 7102 7106 المصرف الودائع

 %22.5 %2.5 %2.1 226552 216211 الرياض

 %2.2 %1.1 %11.1 26226 923 الجزيرة

 %2.3 %2.3 %6.5- 224 934 استثمار

 %2.2 %2.4 %41.4- 26224 26934 األول

 %6.6 %1.9 %29.1 46334 36642 الفرنسي

 %2.5 %1.2 %32.2- 921 26522 سا 

 %21.1 %5.1 %22.1 66246 56222 العربي

 %9.6 %3.2 %11.6- 66333 26921 سامبا

 %2.1 %1.1 %3.1 56419 56141 الراجحي

 %11.2 %12.2 %211.2 236222 66263 البالد

 %2.1 %1.9 %13.2 262 622 اإلنماء

 %29.2 %4.1 %1.2 236122 216223 األهلي

   %011  %2.1 %07.7 667107 257527 القطاع

كنسبة من       ودائع تحت الطلب
اجمالي 
 الودائع

الحصة 
 السوقية

 التغير 7102 7106 المصرف

 %2.6 %51.5 %4.2 226122 226242 الرياض

 %1.4 %49.2 %1.2- 146991 156511 الجزيرة

 %1.3 %36.2 %1.6 146526 136955 استثمار

 %1.2 %32.5 %2.5- 196322 326253 األول

 %2.2 %54.1 %2.1- 226424 226516 الفرنسي

 %2.3 %63.2 %2.5 226539 216346 سا 

 %6.2 %51.1 %9.2 226113 656193 العربي

 %9.4 %59.3 %4.1- 996546 2136622 سامبا

 %13.2 %91.1 %1.5 1526231 1456212 الراجحي

 %1.6 %52.4 %2.2 126441 166925 البالد

 %4.3 %51.9 %4.1 456326 436561 اإلنماء

 %11.4 %22.1 %6.3 1326269 1136633 األهلي

   %011  %62.0 %7.2 071677222 071257202 القطاع

 الحصة السوقية   ودائع العمالء

 7102 7106 التغير 7102 7106 المصرف

 %9.3 %9.4 %2.5- 2546366 2566623 الرياض

 %3.1 %3.2 %1.6- 516122 526611 الجزيرة

 %4.1 %3.9 %1.1 666943 656641 استثمار

 %4.2 %5.2 %2.3- 226125 256359 األول

 %9.2 %9.5 %4.2- 2516954 2526452 الفرنسي

 %2.4 %2.4 %1.3- 2416141 2416641 سا 

 %2.1 %2.2 %1.2 2366142 2356912 العربي

 %21.2 %21.3 %1.4- 2626922 2216126 سامبا

 %26.4 %26.3 %1.1 1236156 1216593 الراجحي

 %1.9 %1.4 %22.2 426223 416135 البالد

 %5.4 %4.2 %21.5 296165 216621 اإلنماء

 %22.6 %22.2 %1.2- 3126941 3256622 األهلي

  %011    %011 %1.2- 076627022 076227272 القطاع
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 الحصة السوقية     إجمالي حقوق المساهمين

 7102 7106 التغير 7102 7106 المصرف

 %21.2 %22.1 %4.5 326613 366923 الرياض

 %1.5 %1.4 %9.1 26219 26214 الجزيرة

 %4.1 %4.1 %6.2 246129 236325 استثمار

 %3.2 %3.2 %2.4 236611 216663 األول

 %2.2 %2.2 %6.6 326662 196699 الفرنسي

 %9.3 %9.3 %6.6 336345 326129 سا 

 %2.1 %2.2 %4.2 156166 136915 العربي

 %21.5 %21.6 %5.1 446621 416545 سامبا

 %25.6 %25.4 %2.3 556252 526942 الراجحي

 %1.2 %1.2 %6.2 26529 26251 البالد

 %5.2 %5.2 %2.4 116592 296222 اإلنماء

 %22.9 %22.2 %2.3 646126 596916 األهلي

%211 %6.4 3526192 3366224 القطاع    211%  

كنسبة من      النقدية
موجودات 

 البنك

الحصة 
 السوقية

 التغير 7102 7106 المصرف

 %2.1 %21.9 %2.9 126226 156219 الرياض

 %2.2 %9.3 %1.9- 66344 66535 الجزيرة

 %1.5 %9.4 %9.9 26222 26922 استثمار

 %5.1 %22.3 %211.2 226151 26521 األول

 %22.9 %12.3 %9.9- 426251 456623 الفرنسي

 %22.2 %12.5 %14.2 416365 316341 سا 

 %5.5 %22.1 %29.4- 226961 136535 العربي

 %21.5 %25.9 %11.2- 366112 466944 سامبا

 %22.1 %22.1 %24.1- 526991 626212 الراجحي

 %3.9 %12.1 %2.3 236395 216421 البالد

 %4.9 %24.9 %31.9- 226122 146242 اإلنماء

 %22.3 %23.5 %4.3- 596935 616654 األهلي

%211 %25.6  %5.4- 3466366 3656924 القطاع  

      (7معدل كفاية رأس المال )تير

   التغير 7102 7106 المصرف

   %2.1 %29.6 %22.6 الرياض

   %2.2 %11.9 %29.9 الجزيرة

   %2.4 %11.4 %22.9 استثمار

   %1.2 %11.3 %22.6 األول

   %2.6 %29.4 %22.2 الفرنسي

   %2.4 %12.1 %29.6 سا 

   %2.2 %22.6 %26.5 العربي

   %2.3- %12.2 %11.5 سامبا

   %4.6 %16.6 %11.1 الراجحي

   %2.6- %22.5 %11.2 البالد

   %1.1 %11.2 %11.5 اإلنماء

   %1.2 %11.1 %29.1 األهلي

   %6.3 %11.9 %29.6 القطاع

 الحصة السوقية     إجمالي الموجودات

 7102 7106 التغير 7102 7106 المصرف

 %9.2 %9.2 %1.6- 1266121 1226629 الرياض

 %3.2 %3.1 %3.1 626122 666329 الجزيرة

 %4.1 %4.3 %1.5- 936296 946149 استثمار

 %4.5 %4.2 %4.9- 996221 2146991 األول

 %2.2 %9.1 %5.1- 2916919 1136419 الفرنسي

 %2.4 %2.4 %1.2 2226625 2266156 سا 

 %2.2 %2.2 %2.1 2226211 2216119 العربي

 %21.1 %21.5 %2.2- 1126622 1326429 سامبا

 %25.4 %25.3 %2.1 3436222 3396221 الراجحي

 %1.2 %1.4 %22.6 636112 536249 البالد

 %5.1 %4.2 %9.2 2256115 2146231 اإلنماء

 %11.1 %29.9 %1.5 4436266 4426492 األهلي

%211 %1.4 161136122 161236242 القطاع    211%  

كنسبة من      صافي االستثمارات
موجودات 

 البنك

الحصة 
 السوقية

 التغير 7102 7106 المصرف

 %22.1 %12.2 %1.2 466935 456216 الرياض

 %4.2 %31.1 %14.2 116495 266413 الجزيرة

 %5.3 %14.1 %2.3 116234 116442 استثمار

 %3.9 %26.2 %12.4- 266234 126194 األول

 %5.9 %23.1 %5.1 156412 146222 الفرنسي

 %6.4 %24.2 %2.2- 126511 196925 سا 

 %2.2 %29.1 %16.1 316952 166265 العربي

 %24.9 %12.2 %14.4 636921 526393 سامبا

 %2.5 %21.6 %2.1 366412 346133 الراجحي

 %2.1 %2.2 %66.2 56241 36122 البالد

 %3.6 %23.3 %242.2 256311 66252 اإلنماء

 %16.2 %15.9 %1.2 2256112 2226941 األهلي

%211 %29.3  %9.2 4126559 3916243 القطاع  

      (0معدل كفاية رأس المال )تير

   التغير 7102 7106 المصرف

   %2.1 %22.3 %26.3 الرياض

   %2.1 %26.5 %25.3 الجزيرة

   %2.4 %22.3 %25.9 استثمار

   %3.1 %26.1 %23.1 األول

   %2.2 %22.5 %25.2 الفرنسي

   %2.2 %22.2 %22.6 سا 

   %1.9 %25.6 %24.6 العربي

   %2.1- %11.6 %12.2 سامبا

   %4.5 %15.4 %11.9 الراجحي

   %2.1- %23.2 %24.2 البالد

   %1.1 %29.9 %29.9 اإلنماء

   %1.2 %22.2 %26.9 األهلي

   %2.1 %22.2 %22.6 القطاع
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 إخالء المسؤولية

لية ومييري ا وموظفي ا ال لمابذلت شركة البالد المالية أقص  ج ي للتأكي ما أح محتوى المعلومات المذكورة في هذا التقرير محيحة ودقيقة ومع ذلك فإح شركة البالد ا

 عا ذلك.جة يقيموح أا ضمانات أو  ع يات مراحة أو ضمنًا بشأح محتويات التقرير وال يتحملوح بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أا مسؤولية قانونية نا 

ا األغراض دوح الموافقة الخطية م ال يجوز لعادة نسخ أو لعادة  وزيع أو لرسال هذا التقرير بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ألا شخص ر ر أو نشره كليًا أو جزئيًا ألا غرض 

 المسبقة ما شركة البالد المالية 

 كما نلفت االنتباه بأح هذه المعلومات ال  شكل  ومية بشراء أو بيع أوراق مالية أو ال خاذ قرار استثمارا.

 يعتبر أا لجراء استثمارا يتخذه المستثمر بناًء عل  هذا التقرير سواًء كاح كليًا أو جزئيًا هو مسؤوليته الكاملة وحيه.

ستشار استثمارا مؤهل قبل   مليس ال يف ما هذا التقرير أح يستخيم أو يعتبر مشورة أو  ياًرا أو أا لجراء ر ر يمكا أح يتحقص مستقبال. لذلك فإننا ننصح بالرجوع لل

 االستثمار في مثل هذه األدوات االستثمارية.

  حتفظ شركة البالد المالية بجميع الحقوق المر بطة ب ذا التقرير.

 12211–32 صريح هيئة السوق المالية رقم 

 البالد المالية

 خدمة العمالء

 clientservices@albilad-capital.com البريي االلكتروني:

 9222 – 113 – 22 – 966+ اإلدارة العامة:

 1112 – 226 – 211 ال ا ف المجاني:

 إدارة األصول

 abicasset@albilad-capital.com البريي االلكتروني:

 6121 – 191 – 11 – 966+  ها ف:

 إدارة الحفظ

 custody@albilad-capital.com البريي االلكتروني:

 6159 – 191 – 11 – 966+  ها ف:
 

 إدارة األبحاث والمشورة

 capital.com-research@albilad البريي اإللكتروني:

 6151 – 191 – 11 – 966+  ها ف:

 www.albilad-capital.com الموقع عل  الشبكة:

  إدارة الوساطة

 abicctu@albilad-capital.com البريي االلكتروني:

 6131 – 191 – 11 – 966+  ها ف:

 المصرفية االستثمارية

 investment.banking@albilad-capital.com البريي االلكتروني:

 6156 – 191 – 11 – 966+  ها ف:


