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يلخص هذا التقرير أداء قطططاا الطبطاطمد الطمط الطو  ط  السطم  

م، 7132الماليو السعمديو  كما    نهايو  الربع الثالث من عام 

ويلق  الضمء على أهم تطماات القطاا من أاباح القطاا إلطى 

 قطاعات األعمال وانتهاء بالمؤشرات الماليو

 

يشمل هذا التقرير لميطع الطبطاطمد الطمط الطو  ط   نطاق البحث:

 السم  الماليو السعمديو، وع دها اثا  عشر باكًا.

 

 

 .7132ديسمبر  33* حسب أسعاا اإلغال     

القمائم الماليو للبامد، مؤسسو الاق  العطربط  السطعطمدا اسطامطا ،  المصادر:

 شركو السم  الماليو السعمديو ات اول ، أبحاث البالد الماليو.
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 ملخص تنفيذي

  على أسطا  سطاطما، حطيطث 7.5ترالع صا   القروض الممامحو من قبل البامد السعمديو باحم %

 .7132ملياا دوالا  باهايو الربع الثالث 125ملياا ايال ا 3،414بلغت قيمو القروض الممامحو 

  عطن الطرطتطرة الطمطقطابطلطو مطن الطعطام 1.5بطاطسطبطو  7132ترالعت المدائع الباكيو خالل الربع الثالث من %

طلطت ودائطع  441ملياا ايال ا 35651السابق، ووصل إلمال  المدائع المجمعو إلى  مطلطيطاا دوالا ، وشطكو

 % من إلمال  قاع ة المدائع الباكيو.22.3الشركات واأل راد ما يقااب 

   7136% باهطايطو الطربطع الطثطالطث مطن عطام 88.3% مقاانو بط 82.3لاء مع ل القروض إلى المدائع عا ،

% بطاطهطايطو 84.6% إلطى 85.2 يما انخرض مع ل القروض إلى المدائع و السا ات والصكطمد مطن 

% 361. ومن لانب أخر، انخرض مع ل تغططيطو الطقطروض الطمطتطعطثطرة إلطى 7132الربع الثالث من  عام 

 %    نرس الرترة من العام الماض  .328مقاانو مع 

  ت بمع ل 7132تباطأ نمم المملمدات المصر يو خالل الربع الثالث من %  قط مطقطاانطو 1.4، حيث نمو

ملطيطاا ايطال  75736%  لارس الرترة من العام السابق، ليبلغ إلمال  المملمدات المصر يو 1.6بططامم 

 ملياا دوالا . 513ا

   مطلطيطاا دوالا  ولطلطتطسطعطو أشطهطر  1ملياا ايطال ا 33.1بلغت األاباح المجمعو للبامد     الربع الثالث

 .  ملياا دوالا  1.3ملياا ايال ا  1451بلغت 

  8.4قاد قطاا التجزئو نمم األاباح باهايو الربع الثالث من هذا العام، حيث نمت أاباح القطاا باطسطبطو  %

ملياا ايال، وتمِثل أاباح قطططاا الطتطجطزئطو مطا  33.4على أسا  ساما وذلك  لرترة التسعو أشهر لتبلغ 

 % من صا   أاباح البامد السعمديو الم الو    السم  الماليو .11نسبته 

  وكذلك مع ل كطرطايطو اأ  الطمطال 32.5بلغ مع ل كرايو اأ  المال األساس  للبامد السعمديو ،%

%، وهما أعلى بكثير من الح  األدنى القانمن  من قبل مطؤسطسطو الطاطقط  31.5األساس  والمسان  

 العرب  السعمدا اساما .

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

 مؤشرات رئيسية
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العائد 
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 )ريال(

السعر 
 *للعائد

 33.34 3.11 165161 37.37 الرياض

 8.75 3.52 65271 37.14 الجزيرة

 8.35 3.87 335111 34.21 استثماا

 32.26 1.62 315488 33.81 األول

 1.22 7.81 145111 78.74 الررنس  

 31.53 7.52 415511 72.11 ساب

 8.71 7.16 745151 74.15 العرب 

 1.77 7.45 455711 77.61 سامبا

 33.81 5.16 3115651 61.21 الرالح 

 37.16 3.56 335517 31.17 البالد

 34.25 3.71 725351 38.31 اإلنماء

 31.62 4.22 3135271 51.86 االهل 

 )%( مع معدالت النمو )مليار ريال(  7102القروض والودائع للربع الثالث 
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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

نتج عاهطا تطبطاططؤ  مم خالل  العامين األخيرين ، أدى انخراض  أسعاا الارط  الى التش د     السياسات الماليو الحكمميو  مما أدى الى ضغمط على االنرا  الحك

بطبطيطتطو تشطغطيطلطيطو   اطكط الامم االقتصادا للمملكو . وانعكس ذلك على ترالع نمم االئتمان وترالع نمم المدائع    القطاا الباك  ، وبالرغم  من تمتع القططاا الطبط

 ط  السطم  الطمطحطلطيطو  يطو مالئمو، إال أن القطاا واله الع ي  من التح يات خالل العام الماض  . حيث كان لترالع نمم المدائع بالتمازا مع اص اا أدوات دين حكممط

، حيث ب أت ترترع أسعاا الرائ ة المحليو مما انعكس على تكلرو التمميل، وبرزت مخاطر محتملو من بعض القطططاعطات  7136انعكاسه على شح السيملو خالل عام 

 ط   طتطرة مطو مثل قطاا المقاوالت واإلنشاءات نتيجو لتأخر الس اد من قبل الحكممو وأيضًا لقطاا التجزئو المصر يو  بطعط  قطططع الطبط الت عطن مطموطرط  الطحطكطم

 سابقو.

 

حيطث انطكطمطشطت الطمدائطع ث. وخالل الاصف األول من هذا العام تباطأ  نمم الااتج االلمال   المحل  ، وانعكس ذلك على ترالع  االئتمان و  المدائع     الربع الثال

%  ط  نطرطس الطرطتطرة مطن الطعطام 1.1% وانكمطا  لطلطقطروض بطط 6.2% على أسا  ساما مقاانو بامم للمدائع بط 3.8%  وصا   القروض بط 1.5المصر يو  بط  

 % لارس الرترة من العام السابق. 7.7% مقاانو بططامم 1.8السابق ،  ونمت أصمل البامد خالل الرترة نرسها بمع ل 

ل عرض الاقمد بتعريره الشامل  ن %  عطلطى 3باهايو  الربع الطثطالطث  نطمطم  بطط     7ا 1يأت  ذلك بالرغم من تحسن مؤشرات العرض الاق ا بشكل نسب   ، حيث سجو

ل عرض الطاطقطمد ن1.15أسا  ساما مقاانو بانكماشه  بطمع ل  % عطلطى أسطا  سطاطما 3.8نطمطم   بطط       1ا   7%     نرس الرترة  من العام السابق ،  كما سجو

ى أيضآ عرض الاقمد بتعريره الضيق  ن1.1مقاانو بترالعه  بط  % على اسا  ساما مقاانو بترالعه باطحطم 7.1بط     4ا3%     نرس الرترة من العام الماض  ، ونمو

عطلطى  ابط %    نرس الرترة المقابلو من العام الماض  . وأوهرت مؤشرات العرض الاق ا خالل  ترة الربع الثالث مطن هطذا الطعطام  عطمدتطهطا لطلطاطمطم االيطجط31

ع  بطيطن الطمطصطاا  دائطالمستمى الساما بع  انكماشها    الرترة المماثلو من العام السابق . و   لانب تكلرو االئتمان ، ترالع متمسط أسعاا الرائ ة  على الم

. حيث تحسات السيملو بشطكطل نسطبط  مطقطاانطو بطالطعطام  7136% باهايو سبتمبر 7.78% مقاانو بط 3.21الى  7132   باهايو سبتمبر ا SAIBORالمحليو لثالثو اشهر 

 السابق  .

 

 بالنظر إلى المستقبل

الضطغطط عطلطى  إلطىنعتق  أن السياسات االقتصاديو والماليو  الت  اتخذتها وستتخذها الحكممو  ستعي  تشكيل االقتصاد المحل ، وبالرغم من أن ذلك ق  يطؤدا 

تصادا. كطمطا نطتطمقطع القالقطاا الخاص ، إال أناا نعتق  بأن الحكممو ستتخذ بعض الخطمات الت  ستحرز القطاا الخاص  وتقلل من اآلثاا غير المرغمبو على الامم ا

اطمد بطاطهطايطو الطبطعمدة االئتمان المصر   للامم ت ايجيًا بشكل متزامن مع عمدة الامم لالقتصاد ، عالوة على ذلك، نتمقع بأن تتحسن هطمامطا الطربطحطيطو لطقطططاا 

 العام. باإلضا و الى تمقعاتاا بأن االقتصاد المحل  سيتلقى دعم إيجاب  من الميزانيو القادمو والت  من المتمقع أن تكمن تمسعيو .

 تطور النمو في عرض النقود على أساس سنوي تطور الناتج المحلي اإلجمالي
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 الااتج المحل  اإللمال  الحقيق .  3

 باإلضا و إلى المدائع األخرى شبه الاق يو. 7: يشمل ن1ن  7

 باإلضا و إلى المدائع الزمايو واالدخاايو. 3: يشمل ن7ن  1

 : يشمل الاق  المت اول خاا  المصاا  والمدائع تحت الطلب.3ن  4
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 أداء قطاع البنوك

ااترعت أاباح البامد الم الو    السم  الماليو السعمديو ا ت اول     الربع الثطالطث والطتطسطعطو أشطهطر 

%  على التمال  وذلك عطلطى أسطا  سطاطما، حطيطث اسطتطقطرت 1%  و 34باحم  7132األولى من العام 

مطلطيطاا  1451ملياا دوالا  وللتسعو أشهر عاط   1ملياا ايال ا 33.1األاباح المجمعو للقطاا للربع الثالث عا  

%  ط  6.4ملياا دوالا  . وساهم     هذا  الامم ااتراا صا   دخل العمطمالت الطخطاصطو بطط  1.3ايال ا 

% للتسعو أشهر  على اسا  ساما ، بالرغم من  ترالع صا   ال خل من غير الرطائط ة          8الربع الثالث وبط 

%    التسعو أشهر ، وذلطك نطتطيطجطو لطتطرالطع كطل مطن  دخطل األتطعطاب 6.6%    الربع الثالث وبط 3.7بط  

% على التمالط  لطرطتطرة الطتطسطعطو أشطهطر وذلطك 37% و 1والرسمم ودخل تحميل العمالت األلابيو باحم 

%  71% و3.4على  أسا  ساما .  باإلضا و الاتراا مخصصات خسائر االئتمان بمطعط ل بسطيطط بطلطغ 

 للربع الثالث  والتسعو أشهر على التمال  .مقاانو بارس الرترة من العام السابق .

طت 7132   لانب الميزانيو العممميو، تباطأ نمم المملمدات الباكيو باهايو الربع الثالطث مطن  ، حطيطث نطمو

 75736%  لارس الرترة من العام السابق، بلغ إلمال  المملمدات نحطم 1.6% مقاانو بططامم 1.4باسبو 

ملياا دوالا  . ويرلطع تطبطاططؤ الطمطملطمدات الطبطاطكطيطو بسطبطب انطكطمطا  صطا ط  الطقطروض  518ملياا ايال ا

عطلطى أسطا  سطاطما  مطقطاانطو بطاطمطم  7132% باهايو الربع الثالث من عام 3.8والسلف حيث ترالعت بط 

   الرترة المماثلو من العام السابق، كما قرزت بامد محرظو االستثمااات واألاصط ة الطاطقط يطو %  6.2

% على التمال . من لانب أخر، استحطمذ قطططاا الشطركطات عطلطى 5.5% و 2.7ل ى البامد األخرى باسبو 

 % من القروض اإللماليو.11% من القروض بياما حاز قطاا التجزئو على 62

واستقر إلمال  مطلمبات البامد قريبًا من مستمياتها لارس الرترة من العام الماض ، حيطث تطرالطعطت 

ملياا دوالا . وكان هذا الترالع    المطلمبات بسبطب تطرالطع  415ملياا ايال ا 3،865%  لتبلغ 3بأقل من 

مليطاا ايطال. ونطظطر  لطتطرالطع الطقطروض بطمتطيطرة  3،681%  على أسا  ساما لتبلغ   1.5المدائع الباكيو بط 

%  ط  84% مطقطاانطو بطط 81.3لطيطبطلطغ     3ا أسرا من ترالع المدائع  ق  ترالع مع ل القروض إلى المدائع

 نرس الرترة من العام السابق.

ت األممال الاق يو    حسابات الباطمد بطاطحطم     لانب السيملو،  ق  تحسات بشكل نسب ، حيث نمَّ

%. 36.1. ولاء مع ل السيملو الاق يو إلى إلمالط  الطمطملطمدات عطاط  7136% عن  ترة الربع الثالث 32

% 1.8% و 1.1كما تمسع مع ل السيملو الاق يو إلى إلمال  المدائطع وإلطى الطمدائطع الطجطاايطو بططحط ود 

%. وبلغ مع ل حقم  المساهميطن إلطى إلطمطالط  الطمطملطمدات 15.7% و77.5على التمال  ليصال إلى 

%، بياما مع ل كرطايطو اأ  32.1%. من لانب أخر، بلغ مع ل كرايو اأ  المال األساس  للقطاا 35.4

%، وهما أعلى من الح  األدنى المح د من قبطل مطؤسطسطو الطاطقط  31.1المال األساس  والمسان  بلغ 

 %.37العرب  السعمدا اساما  عا  
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 نمو الميزانية العمومية نمو قائمة الدخل
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5.2%

5.4%

5.6%

5.8%

6.0%

6.2%

6.4%

0

5

10

15

20

25

 مساهمو أاباح القطاا صا   ال خل التكاليف التشغيليو اإليرادات

570%

580%

590%

600%

610%

620%

630%

640%

650%

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

 المملمدات إلى الااتج حقم  المساهمين المطلمبات المملمدات



7132ديسمبر  31  أبحاث القطاعات  |  

7102قطاع البنوك للربع الثالث   

albilad-capital.com 
4 

 قطاعات األعمال

سجلت القطاعات التشغيليو للبامد تباياًا واضحًا     نمم اإليرادات وصا   ال خل لرترت  

ت اإليطرادات الطمطجطمطعطو لطرطتطرة الطربطع الطثطالطث  الربع الثالث والتسعو أشهر من العام ،   ق  نمو

لقطاعات :  التجزئو ، والخزياو ، والمساطو واالستثماا  باسب نمم إيجابيو  بأعلى من مطعط ل 

نممها لرترة التسعو أشهر ، بياما ترالعت إيرادات قطاا الشركات خالل الربع الطثطالطث ولطكطاطهطا 

طت أابطاح  ا بالاسبو لصا   ال خل ،  قط  نطمو ت نمم   ايجابيآ خالل  ترة التسعو أشهر . أمو سجلو

قطاعات : التجزئو ، الخزياو، المساطو واالستثماا  بأعلى من  مع ل  نممها لطرطتطرة الطتطسطعطو 

%  لطرطتطرتط  الطربطع 1%  و 37.5أشهر ، بياما ترالعت األاباح الصا يو لقطاا الشركات باحم 

 الثالث و  التسعو أشهر األولى من العام على التمال  .

 
 قطاع التجزئة

قاد قطاا التجزئو  الامم    ايرادات البامد االلماليو  خالل  ترة  الربع الثالث، حيث نطمطت ايطراداتطه بط 

لت نمم  ايجابيآ  خالل  ترة التسعو أشهر الماتهيو بسبتمبطر 31.7   7132% على أسا  ساما ،  سجو

مطلطيطاا  لطرطتطرة  71ملياا ايال  ط  الطربطع الطثطالطث ونطحطم  31% ، وبلغت إيرادات القطاا نحم 6.4بطاحم 

% من إلمال  إيرادات البامد لطرطتطرة الطتطسطعطو 45التسعو أشهر ،كما استقرت مساهمو القطاا عا  

% على التمال  ، بطيطاطمطا  73.4%  و 11أشهر من العام.ويحمز مصر  الرالح  و الباك األهل  على 

% لطكطل مطاطهطم مطن 2.7% إلى 1تحمز البامد العشر األخرى على  الحصو المتبقيو بحصص تبلغ بين 

 إلمال  إيرادات القطاا.

 قطاع الشركات

% مقاانطو بطااتطرطاا 7، حيث  ترالع بطط 7132أوهر قطاا الشركات انكماشًا    إيراداته خالل الربع الثالث

مطلطيطاا ايطال. ووصطلطت مسطاهطمطو  2لارس الرترة من العام السابق، وبلغت إيرادات القطاا نحم   % 1

% من إيرادات البامد اإللماليو خالل نرس الرطتطرة. بطيطاطمطا ااتطرطعطت ايطرادات 13قطاا الشركات إلى 

ملياا ايطال  71ملياا ايال مقاانو  73% لتبلغ 6.1قطاا الشركات لتسعو أشهر من العام الحال  باسبو 

 للرترة المماثلو من العام السابق. 

% من إلطمطالط  إيطرادات الطقطططاا، 67وعلى مستمى القطاا، استحمذت خمسو بامد على ما يقااب 

% 33.5% و37.5% و36.7ه  باك األهل   والرياض وساب وسامبا والررنس  بحصص بطلطغطت 

 % على التمال .31.8% و33و

 قطاع الخزينة

% لرترت  الربع الثالث والتسعو أشهر  عن الرترة 1.5% و 37نمت إيرادات قطاا الخزياو باحم 

 33.1ملياا ايال    الربع الثالطث و  1.5المقابلو من العام الماض  ،و بلغت إيرادات القطاا 

% من إلمال  إيطرادات  32.4ملياا  ايال لرترة التسعو أشهر . وبلغت مساهمو قطاا الخزياو  

% من إلطمطالط  56البامد خالل  ترة التسعو أشهر من العام . واستحمذت أابعو بامد على 

 إيرادات قطاا الخزانو،و ه  االهل  وسامبا والررنس  والرالح    

 قطاع الوساطة واالستثمار

ت إيرادات القطاا خالل الربع الثالث باحم  مليمن ايال، بياما ترالعت خالل  211%  لتبلغ 3.1نمو

مليمن ايال. وتبلغ مساهمو القطاا  75315% وبلغت 31.5 ترة التسعو أشهر من العام باحم 

% من  اإليرادات االلماليو للطبطاطمد ،و تسطتطحطمذ الشطركطات الطمطالطيطو لطكطل مطن، األهطلط  1.1

 % من إيرادات القطاا .64والرالح  وسامبا والرياض على 

 

 

 نمو صافي الدخل بحسب القطاعات التشغيلية لكل بنك

 مساهمة القطاعات التشغيلية في صافي الدخل لكل بنك

 7102الربع الثالث —هيكل القطاعات التشغيلية

قطاا التجزئو

    

قطاا الشركات
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 القروض

% عطلطى أسطا  سطاطما، لطيطصطل 3.8باطحطم  7132ترالعت محرظو القروض المصر يو خالل الربع الثالث 

ملياا ايال لطاطرطس الطرطتطرة مطن الطعطام  35411ملياا ايال مقاانو مع  3،414صا   القروض الممامحو إلى 

 السابق.

% عطن نطرطس الطرطتطرة الطمطقطابطلطو مطن الطعطام 7يأت  ذلك بسبب انكما  القروض العاملو للشركات باحم 

% لارس الرترة، حيث تمِثل القطروض 3.5السابق، بالرغم من نمم قروض التجزئو المصر يو العاملو باحم 

% من إلمال  محرظو القروض بيطاطمطا تطمطِثطل قطروض قطططاا 68الممامحو لقطاا الشركات واألعمال نحم 

 %.17التجزئو الذا يشمل قروض األ راد وبطاقات االئتمان نحم 

ويعمد هذا االنخراض    القروض العاملو للشركات ب الو كبيرة إلى ترالع االئتمان المماطمح لطلطشطركطات 

ملياا  عن  القطروض  11ل ى  ثمان بامد من  مجمما البامد االثاا عشرة ، وبلغ الترالع    القروض نحم 

 الممامحو لقطاا الشركات    العام السابق .

 

 

 الحصص السوقية

 Q3 7106 Q3 7102 من صافي القروض

 %38.1 %38.7 األهل  3

 %36.6 %35.1 الرالح  7

 %31.1 %31.6 الرياض 1

 %1.7 %1.1 الررنس  4

 %8.5 %1.1 سامبا 5

 %8.1 %8.8 ساب 6

 %8.1 %8.3 العرب  2

 %5.5 %4.8 اإلنماء 8

 %5.1 %5.4 األول 1

 %4.1 %4.1 استثماا 31

 %1.1 %7.6 البالد 33

 %7.1 %1.1 الجزيرة 37

 مساهمة أنواع القروض في القروض هيكل اإلقراض لكل بنك

 نمو القروض حسب كل بنك )معدل النمو على أساس سنوي(نمو القروض                                       

 الحصص السوقية للبنوك  من االئتمان المصرفي

يسطتطحطمذ الطبطاطك  ام،ترالع نمم االئتمان    ثمانيو بامد باسب متراوتو بياما تسااا    أابعو بامد  قط عن مع لها    نرس الرترة من الطعطام السطابطق. وبشطكطل عط

% على التمال ،    حين، تستحمذ خطمطسطو بطاطمد أخطرى هط  االطريطاض والطرطرنسط  32% و38% من صا   القروض المصر يو بط 15األهل  ومصر  الرالح  على 

% مطن 73% من صا   القروض، وحازت الخمسو بامد األخطرى عطلطى 31% إلى 8% من صا   القروض، وتبلغ حصو كل ماهم بين 44وسامبا وساب والعرب   على 

 .7132صا   القروض وذلك خالل الربع الثالث 
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 التغييرات التي تجري في االقتصاد قد  تضغط على القطاع الخاص ،ولكنها في نفس الوقت ،  ستشكل فرصآ  كبيرة في بعض القطاعات :

%  لارس الرترة من العام السابق ،  و  ذلك بسبب انخراض االنرا  الحطكطممط  6% على أسا  ساما  مقاانو بامم  1ترالعت القروض الممامحو لقطاا األعمال باحم  

، امطا عطلطى الطمط ى سطط الرأسمال  وتباطؤ الاشاط االقتصادا. كما ان  التغيرات الت  تجرا    االقتصاد متمقع لها ان  تضغط على القطاا الخاص على المط ى الطمطتطم

أن تطخطلطق  طرص كطبطيطرة  نطهطاالقريب  باإلضا و الى  التع يالت المتمقعو لبرنامج التمازن المال   ، نعتق   بأن الحكممو ستتخذ الراءات لطتطحطرطيطز الطقطططاا الطخطاص مطن شطأ

 للماشآت الصغيرة والمتمسطو وبمعزل عن دوا الحكممو    اإلنرا .

لت نممًا  بطمع ل  ا    قطاا التجزئو المصر يو  ق  تباطأ نمم القروض ، حيث سجو %     الربع الممطاثطل مطن  8%   قط ، وذلك على أسا  ساما مقاانو بامم  3.5أمو

 % من إلمال  القروض خالل  الرترة . 11العام السابق، وبلغت حصو التجزئو المصر يو نحم  

  معدل القروض قصيرة األجل  الى اجمالي القروض يعزز من  المراكز المالية للبنوك :

%  مطن إلطمطالط  الطقطروض، 53مع ل القروض قصيرة األلل  الى المال  القروض يعزز من إمكانيات البامد المستقبليو ، حيث  بلغ مع ل القروض قصيرة األلل  نحم 

دواة ااتراا    أسطعطاا ن  مما يعتبر ميزة ل ى هذه المصاا  بسبب ق اتها على إعادة إقراض هذه األممال خالل األلل القصير، ومن لانب  خر متمقع أن تستري  ايضآ م

 الرائ ة العالميو، مما سيزي  من ابحيتها . 

 فترات االستحقاق للقروض تطور القروض العقارية

 نمو القروض االستهالكية القروض البنكية حسب النشاط االقتصادي

 توزيع القروض 
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 ارتفاع مخصصات خسائر االئتمان يحسن من معدل تغطية القروض المتعثرة 

% عن نرس الرترة من العام السابق. ومع ترالع القروض، ااترع بطذلطك مطعط ل الطقطروض الطمطتطعطثطرة 35.5ااترعت القروض المتعثرة خالل الربع الثالث من هذا العام باحم 

% 3.4%، إال أن هذه الاسبو تع  قريبو من المستميات التاايخيو الماخرضو. ومطع ذلطك، ااتطرطعطت مطخطصطصطات خسطائطر االئطتطمطان بطاطسطبطو 3.4إلى إلمال  القروض إلى 

%، وانخرض مخصصات خسائر االئتمان لطقطططاا األ طراد 41.4%، ويعمد ذلك الاتراا مخصصات خسائر االئتمان لقطاا الشركات باحم 1.4والمخصصات المتراكمو باسبو 

% 361  إلطى% عن نرس الرترة من العام الماض . ونتج عن هذا الامم    المخصصات االئتمانيو انخراض مع ل تغطيو القروض المتعثرة    القطاا الباطكط  15باحم 

 .% للربع المماثل من العام السابق 328مقاانو مع 

 معدل التغطية حسب كل بنك معدل التغطية

 نمو مخصص االئتمان المتراكم حسب كل بنك تطور مخصص االئتمان المتراكم

 القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض حسب كل بنك القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض لقطاع البنوك

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

0

5

10

15

20

25

30

35

ل
يا
 ا
اا
لي
م

 الامم مخصصات االئتمان المتراكمو

1.11% 1.13% 1.15%
1.09%

1.14%

1.24% 1.27% 1.27%
1.33%

-24%

0%

12%

86%

28%

18%
10% 8%

-12%

11%

56%

9%

لامم  ا

0.97%

1.22%

1.98%

2.84%

1.79%

1.36%

1.05%
0.88%

0.73%

1.11%
0.99%

1.77%

لقروض المتعثرة إلى القروض  ا

177%

172%

170%

178% 178% 178%
177%

182%

169%
120%

146%

90%

138%
131%

196%

235%

186%

326%

236%

166%

142%



7132ديسمبر  31  أبحاث القطاعات  |  

7102قطاع البنوك للربع الثالث   

albilad-capital.com 
8 

 الودائع

تقلصت  المدائع الباكيو المجمعو     البامد السعمديو الم الو    السم  الماليو  باهايو الربع الثالطث 

ملياا ايال . المدائع تحت الطلب مطاطهطا ااتطرطعطت  35651% على أسا  ساما لتبلغ  1.5باحم    7132من 

% من المال  المدائع ، بياطمطا الطمدائطع أللطل تطرالطعطت 61ملياا ايال وه  تمثل  35111% لتبلغ 1.5باحم 

% من المال  المدائع ، أما المدائع االدخاايطو  طقط  17ملياا ايال وه  تمثل  511% لتصل الى 2.1باحم 

% من المالط  الطمدائطع ،وأمطا الطمدائطع األخطرى  3.1ملياا ايال وه  تمثل  77%  لتصل الى 31ااترعت بط 

% مطن 1.5ملياا ايال  وه  تمثطل  58.4%  لتصل الى 1.4وشبه الاق يو  ق   ااترعت باحم طريف بلغ 

 المال  المدائع .

 الحصص السوقية

% من المدائع الباكيو بحصص تبلطغ  45تستحمذ ثالثو مصاا  ه  الباك األهل  والرالح  وسامبا على 

% 55.7%  على التمال  لكل ماهم ، بياما تقاسمت البامد الطتطسطعطو األخطرى 31.3% و 36.4% و 38.1

% مطاطهطا 46من ودائع السم .  أما المدائع تحت الطلب  يستحمذ  مصر  الرالح  والباك األهل  على 

% على التمال  ، وحازت البامد العشرة األخرى على حصص تتراوح مطابطيطن 77.1% و 71.1تبلغ حصتهم 

 % لكل ماهم 1% الى 7

 

 

 الحصص السوقية

 Q3 7106 Q3 7102 من ودائع العمالء

 %38.1 %38.8 األهل  3

 %36.4 %36.4 الرالح  7

 %31.3 %31.5 سامبا 1

 %1.5 %1.2 الررنس  4

 %1.4 %8.1 الرياض 5

 %8.7 %8.2 ساب 6

 %2.8 %2.2 العرب  2

 %5.1 %4.2 اإلنماء 8

 %4.1 %5.3 األول 1

 %4.1 %4.1 استثماا 31

 %1.1 %1.1 الجزيرة 33

 %7.8 %7.5 البالد 37

 معدل القروض إلى الودائع بحسب كل بنك معدل القروض إلى الودائع

 نمو الودائع حسب كل بنك )معدالت النمو على أساس سنوي(تطور الودائع                                       

 

 استقرار معدل القروض إلى الودائع عند مستوى مريح *

% عن مستماه    الربع الثالث من العام السابق. إال أن هذه الاسبو التزال أقل من سقف الاطسطبطو الطمطحط دة 1.5%، بانخراض 82.3لاء مع ل القروض إلى المدائع عا  

 %، مما يشير إلى ق اة البامد على ماح المزي  من االئتمان من دون اص اا أدوات دين ل ي ة.11من قبل مؤسسو الاق  العرب  السعمدا عا  
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 توزيع الودائع

% عن الربع المماثل من العام السابق، حيث تشكل ودائع الشركات واأل راد معظم قاع ة الطمدائطع 1.6خالل الربع الثالث، نّمت ودائع الشركات واأل راد بمع ل طريف بلغ 

% عن مستماها    نرس الرترة من العام السابق، مما أدى لطاطمطم حصطو الطمدائطع 5.5% من حجم المدائع.    حين، تمسعت المدائع الحكمميو باحم 28.1باسبو قاابت 

 .7132% من إلمال  المدائع الباكيو باهايو الربع الثالث من 73.2إلى قرابو  7136%    الربع الثالث 71.1الحكمميو من 

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

 توزيع الودائع مساهمة أنواع العمالء في إجمالي الودائع

 هيكل الودائع حسب كل بنك هيكل الودائع

47.4%
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 أخرى ودائع أللل ودائع إدخاا ودائع تحت الطلب
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 ربحية قطاع البنوك

%  لرترة التسعو أشهر الماتهيو بسبتمبر ،  حيث بطلطغ 1.7%  لرترة الربع الثالث  و 34.1شه ت األاباح الصا يو للبامد السعمديو الم الو    السم  الماليو  نمم   بلغ  

ملياا ايال لارس الرترة من العام السابق ، كما بلغت أاباح الطتطسطعطو أشطهطر  1.1ملياا ايال    الربع الثالث من هذا العام قياسًا بأاباح ق اها  33.1إلمال  األاباح الصا يو 

 ملياا لارس الرترة من العام السابق . 11.7ملياا ايال قياسآ بأاباح ق اها  14.1

ت نممًا    أاباحها  يما ترالعت أاباح سامبا و والررنس  ،  بياما خالل ال و أشهر  سطتطو بطاطمد حطقطقطت تسعوعلى مستمى القطاا،  خالل الربع الثالث  عشرة بامد  حققَّ

 نمم    األاباح  وترالعت أاباح ستو بامد أخرى . 

 التكلفة إلى الربح هامش العائد

 العائد على الموجودات العائد على حقوق المساهمين

 هيكل اإليرادات للقطاع هيكل اإليرادات لكل بنك

74.0%

5.3%

17.2% 3.5%  العممالت الخاصو

 تحميل عمالت

 اسمم خ مات

 أخرى
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 القوائم المالية المجمعة لقطاع البنوك

 النمو السنوي      قائمة المركز المالي

Q3 7106 Q4 7106 Q0 7102 Q7 7102 Q3 7102 7106-7102 )مليون ريال(  

           المملمدات

 %3.3- 3845811 7165568 7415681 7185323 3825117 نق  وأاص ة ل ى مؤسسو الاق  العرب  السعمدا

 %5.5 3115883 3475813 3115485 3725811 3765147 أاص ة ل ى البامد و المؤسسات الماليو األخرى

 %2.7 4735411 1865271 1215888 1175241 1115722 استثمااات، صا  

 %3.8- 354145217 354145537 351125268 351145745 354115138 قروض وسلف، صا  

 %37.5- 45663 55621 55715 55725 55175 استثمااات طميلو األلل

 %8.3 755141 755714 745262 745176 715453 ممتلكات ومع ات

 %1.7- 415131 115111 115115 135728 415186 مملمدات اخرى

 %1.4 7,705,816 7,741,907 7,702,831 7,703,840 7,712,930 إجمالي الموجودات

       المطلمبات وحقم  الملكيو

 %5.5- 3365628 3185184 3315317 3145111 3715464 مستحقات للبامد والمؤسسات الماليو األخرى

 %1.5 351155175 351265464 351615414 351185515 351145111 ودائع تحت الطلب

 %31.3 735811 315761 735186 715166 315151 ودائع ادخاا

 %2.1- 5115314 5145771 5715117 5525173 5255143 ودائع أللل

 %1.3- 585472 515517 565151 585847 585465 ودائع أخرى

 %1.5- 0,649,539 0,689,542 0,661,941 0,625,474 0,652,252 ودائع العمالء

 %7.1 115414 125165 3145731 165641 165231 مطلمبات أخرى

 %1.2- 0,865,201 0,894,996 0,825,783 0,822,162 0,822,934 اجمالي المطلوبات

 %6.3 1515116 1455136 1475542 1165224 1715112 حقم  الملكيو

 %1.4 7,705,816 7,741,907 7,702,831 7,703,840 7,712,930 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

             

 النمو السنوي      قائمة الدخل

Q3 7106 Q4 7106 Q0 7102 Q7 7102 Q3 7102 7106-7102 )مليون ريال(  

 %1.1 315884 315518  315471  715276  315211 دخل العممالت الخاصو

 %32.5- ا15251  ا15621   45711ا  55111ا  45542ا مصاايف العممالت الخاصو

 %6.4 06,034 05,861  05,700  04,272  05,067 صافي العموالت الخاصة

 %1.1 15231 15231  45151  15257  15253 دخل األتعاب والعممالت، صا  

 %8.2- 35354 35323  35327  35751  35764 دخل تحميل عمالت ألابيو، صا  

 %8.2 243 633  35338  523  212 دخل العمليات األخرى

 %4.1 70,817 70,361  70,561  71,319  71,884 إجمالي دخل العمليات

 %1.1- ا45341  ا45321   45717ا  45171ا  45367ا اواتب الممورين وما    حكمها

 %1.1 ا75311  ا75111   75126ا  75442ا  75334ا مصاايف عممميو

 %7.5- ا35474  ا35476   35481ا  35183ا  35461ا مصاايف العمليات األخرى

(2,236) إجمالي مصاريف العمليات  (8,048)  (2,259)  )2,615( )2,870( 3.3% 

 %3.4 ا75647  ا75438   75358ا  45115ا  75616ا مخصص خسائر االئتمان، صا  

 %82.5- ا22  ا31   3ا  313ا  638ا مخصص االنخراض    قيمو االستثماات، صا  

 %34.5 00,364 00,374  00,647  8,174  9,973 صافي الدخل من العمليات

 %4.2- 41 16  11  27  45 الحصو من أاباح الشركات الزميلو، صا  

 %13 ا14  ا15   11ا  41ا  38ا حقم  الملكيو غير المسيطرة

 %34.1 00,320 00,375  00,645  8,129  9,950 صافي الدخل العائد إلى مساهمي البنك
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 أهم المؤشرات المالية

 معدل التغطية )مرة( المخصصات/القروض القروض المتعثرة/القروض إجمالي القروض/الودائع  

 التغير Q3 7106 Q3 7102 التغير Q3 7106 Q3 7102 التغير Q3 7106 Q3 7102 التغير Q3 7106 Q3 7102 المصرف

 %51.11- %331.57 %321.45 %1.76- %3.36 %3.47 %1.34 %1.12 %1.81 %4.36- %17.33 %16.72 الرياض

 %5.24- %345.21 %353.46 %1.18 %3.28 %3.61 %1.31 %3.77 %3.37 %1.47- %81.88 %82.71 الجزيرة

 %315.22- %11.73 %315.18 %1.31 %3.21 %3.61 %3.32 %3.18 %1.83 %6.71- %82.51 %11.21 استثماا

 %38.18- %318.78 %356.12 %7.13 %1.11 %3.17 %3.67 %7.84 %3.71 %5.11- %88.77 %11.55 األول

 %88.18- %311.88 %731.86 %1.52 %7.14 %3.26 %1.18 %3.21 %1.81 %2.65- %84.17 %17.52 الررنس 

 %12.15 %316.47 %358.46 %1.52 %7.66 %7.31 %1.11 %3.16 %3.17 %1.35- %81.18 %81.71 ساب

 %74.32- %714.24 %758.13 %1.73 %7.42 %7.75 %1.38 %3.15 %1.82 %1.77 %17.42 %17.74 العرب 

 %35.81 %385.88 %321.18 %1.77 %3.61 %3.43 %1.15 %1.88 %1.81 %7.33- %21.52 %25.68 سامبا

 %375.12 %176.77 %713.35 %1.43- %7.12 %7.22 %1.65- %1.21 %3.18 %1.71 %88.47 %85.77 الرالح 

 %53.61 %716.17 %384.67 %1.31- %7.67 %7.27 %1.16- %3.33 %3.42 %7.71 %17.54 %11.14 البالد

 %6.86- %365.57 %327.18 %1.45 %3.64 %3.38 %1.11 %1.11 %1.61 %1.17 %11.61 %11.62 اإلنماء

 %4.51- %347.11 %346.81 %1.77 %7.57 %7.11 %1.71 %3.22 %3.52 %3.61 %82.18 %85.48 األهل 

%028 %1.7 %7.1 %7.3 %1.7 %3.4 %3.7 %3.1- %82.3 %88.3 القطاا  069%  -9.3%  

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

 التغير Q3 7106 Q3 7102 التغير Q3 7106 Q3 7102 التغير Q3 7106 Q3 7102 التغير Q3 7106 Q3 7102 المصرف

 1.37 3.12 3.85 %1.46- %23.53 %23.16 %1.16 %1.64 %1.58 %1.71- %65.31 %68.11 الرياض

 1.11 1.11 1.11 %7.65- %21.56 %26.77 %1.13 %1.25 %1.24 %4.81- %61.63 %65.43 الجزيرة

 1.16- 3.62 3.21 %1.11 %27.13 %61.13 %1.21 %3.75 %1.51 %3.53- %67.34 %61.65 استثماا

 1.71- 7.78 7.53 %3.31 %21.14 %28.25 %3.31 %7.11 %1.11 %4.53- %62.25 %27.76 األول

 1.71- 7.61 7.17 %3.84 %22.18 %25.74 %1.63 %3.32 %1.56 %4.51- %61.11 %68.41 الررنس 

 1.32- 7.44 7.63 %7.51- %24.12 %22.51 %1.13- %1.13 %1.17 %7.21- %65.13 %62.23 ساب

 1.18- 7.65 7.21 %3.81 %28.55 %26.62 %1.35 %1.26 %1.67 %3.27 %21.84 %61.31 العرب 

 1.31- 7.11 7.41 %1.35- %27.85 %21.11 %1.13 %1.42 %1.46 %3.24- %57.21 %54.42 سامبا

 1.76- 4.66 4.13 %7.52- %21.11 %87.48 %1.46- %1.53 %1.12 %1.65 %68.18 %68.14 الرالح 

 1.76- 1.55 1.83 %1.71 %24.71 %24.13 %1.77- %1.26 %1.18 %3.81 %66.82 %65.14 البالد

 1.17 7.45 7.31 %1.73 %28.17 %25.33 %1.71 %1.21 %1.42 %7.52 %61.82 %62.11 اإلنماء

 1.11 1.21 1.63 %7.88- %68.15 %21.11 %1.31 %3.15 %1.15 %3.42- %52.26 %51.71 األهل 

 1.12- 7.12 1.14 %1.6- %24.44 %25.18 %1.3 %1.86 %1.25 %3.4- %61.11 %64.83 القطاا
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 أهم المؤشرات المالية

 معدل الكفاءة هامش العائد العائد على حقوق المساهمين العائد على الموجودات  

 التغير Q7 7106 Q7 7102 التغير Q7 7106 Q7 7102 التغير Q7 7106 Q7 7102 التغير Q7 7106 Q7 7102 المصرف

 %6.14- %14.71 %41.61 %1.34 %1.83 %1.62 %3.55- %8.21 %31.14 %1.71- %3.41 %3.21 الرياض

 %37.27- %54.26 %62.48 %1.18 %1.26 %1.68 %3.63- %1.64 %33.75 %1.11- %3.73 %3.13 الجزيرة

 %1.45- %12.38 %41.61 %1.15 %1.63 %1.56 %3.68 %1.26 %8.18 %1.18 %3.41 %3.17 استثماا

 %1.41 %14.41 %14.14 %1.36 %1.84 %1.68 %8.11- %5.28 %31.28 %1.81- %1.25 %3.64 األول

 %3.31 %15.11 %14.73 %1.16 %1.28 %1.23 %1.71- %33.11 %34.13 %1.11- %3.23 %7.31 الررنس 

 %1.55- %11.71 %11.25 %1.31 %1.88 %1.21 %7.11- %33.22 %34.31 %1.33- %7.31 %7.74 ساب

 %7.73- %14.72 %16.48 %1.18 %1.87 %1.24 %1.18- %37.12 %37.45 %1.14 %3.22 %3.21 العرب 

 %3.41 %13.67 %11.77 %1.13- %1.21 %1.81 %3.45- %33.31 %37.64 %1.15- %7.31 %7.38 سامبا

 %1.27- %17.21 %11.44 %1.13 %3.37 %3.37 %1.15 %36.71 %36.74 %1.37 %7.55 %7.41 الرالح 

 %4.41- %57.55 %56.15 %1.17 %1.14 %1.17 %3.33 %37.53 %33.11 %1.11 %3.57 %3.44 البالد

 %5.11 %48.81 %41.51 %1.18 %1.16 %1.88 %3.71 %1.11 %8.12 %1.36 %3.65 %3.41 اإلنماء

 %3.62- %15.66 %12.11 %1.13- %1.17 %1.11 %1.13 %35.11 %35.18 %1.18 %7.31 %7.15 األهل 

 %3.34- %15.1 %12.13 %1.15 %1.88 %1.81 %1.72- %37.5 %37.2 %1.14- %3.17 %3.16 القطاا

حقوق المساهمين/إجمالي  النقدية/الودائع الجارية النقدية/إجمالي الودائع النقدية/إجمالي الموجودات  
 الموجودات

 التغير Q3 7106 Q3 7102 التغير Q3 7106 Q3 7102 التغير Q3 7106 Q3 7102 التغير Q3 7106 Q3 7102 المصرف

 %1.43 %32.76 %36.85 %1.73 %11.11 %11.27 %3.57 %36.31 %34.58 %3.17 %33.53 %31.41 الرياض

 %1.22 %37.25 %33.18 %1.12- %36.55 %71.51 %1.18- %8.61 %1.66 %1.12- %6.11 %2.12 الجزيرة

 %3.43 %34.72 %37.86 %7.31 %51.44 %48.76 %3.16 %36.67 %35.56 %3.78 %37.17 %31.24 استثماا

 %1.81 %31.37 %37.71 %76.13 %45.14 %31.67 %1.55 %32.31 %2.64 %2.27 %31.24 %6.13 األول

 %3.31 %35.64 %34.54 %33.76 %51.72 %11.11 %4.86 %76.85 %73.11 %4.35 %71.61 %36.54 الررنس 

 %7.11 %38.74 %36.77 %31.14 %41.32 %17.71 %8.13 %75.63 %32.61 %5.56 %31.71 %31.64 ساب

 %1.11 %35.37 %34.31 %2.51- %74.71 %13.26 %1.67- %37.14 %35.16 %7.54- %1.61 %37.74 العرب 

 %3.83 %31.12 %32.76 %31.73- %14.51 %44.23 %5.51- %71.26 %76.16 %4.33- %35.31 %31.74 سامبا

 %1.21 %35.21 %35.16 %3.68- %77.36 %71.85 %3.11- %71.11 %73.11 %3.15- %36.71 %32.64 الرالح 

 %1.56- %37.37 %37.68 %7.48- %51.21 %51.72 %5.17- %71.41 %14.83 %1.88- %73.88 %75.26 البالد

 %1.34- %38.15 %38.31 %76.68- %11.23 %61.41 %37.16- %31.14 %13.31 %8.45- %34.13 %71.16 اإلنماء

 %1.41 %34.33 %31.68 %1.17 %77.74 %77.77 %3.58 %32.14 %35.46 %1.61 %33.61 %31.12 األهل 

 %1.85 %35.8 %34.1 %1.51- %11.2 %13.1 %1.11 %31.1 %38.1 %1.32 %34.4 %34.7 القطاا
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 أهم المؤشرات المالية

                 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

 1.16 37.56 33.34 3.11 165161 35568 15111 37.37 الرياض

 1.28 36.55 8.75 3.52 65271 456 571 37.14 الجزيرة

 1.21 38.66 8.35 3.87 335111 414 251 34.21 استثماا

 3.13 33.61 32.26 1.62 315488 134 35341 33.81 األول

 3.12 76.73 1.22 7.81 145111 645 35715 78.74 الررنس 

 3.71 73.81 31.53 7.52 415511 486 35511 72.11 ساب

 3.13 74.14 8.71 7.16 745151 481 35111 74.15 العرب 

 3.11 73.22 1.77 7.45 455711 35115 75111 77.61 سامبا

 3.14 17.86 33.81 5.16 3115651 35431 35675 61.21 الرالح 

 3.57 37.66 37.16 3.56 335517 136 611 31.17 البالد

 3.15 31.41 34.25 3.71 725351 35316 35511 38.31 اإلنماء

 3.65 11.23 31.62 4.22 3135271 233 75111 51.86 األهل 

 0.30 71.66 01.25 7.57 455,881 8,935 06,843  القطاا

.7132ديسمبر  33* حسب أسعاا اإلغال        
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 7102ملخص القوائم المالية للبنوك بنهاية الربع الثالث 

 الحصة السوقية      مصاريف العموالت الخاصة

 9M 7106 9M 7102 التغير 9M 7106 9M 7102 المصرف

 %1.8 %33.2 %71.1- 35315 35438 الرياض

 %4.1 %4.6 %1.2- 511 554 الجزيرة

 %1.2 %8.2 %2.7 35311 35156 استثماا

 %2.6 %1.1 %31.7- 882 35118 األول

 %31.3 %1.3 %18.7 35572 35314 الررنس 

 %6.1 %2.1 %71.1- 211 151 ساب

 %1.3 %8.1 %7.1- 35152 35187 العرب 

 %2.1 %6.1 %1.3 135 811 سامبا

 %1.62 %1.78 %2.4 472 118 الرالح 

 %7.16 %7.13 %31.1 725 744 البالد

 %4.85 %4.43 %5.5 565 515 اإلنماء

 %73.4 %71.5 %37.6- 75488 75846 األهل 

 %011   %011 %4.0- 00,638 07,037 القطاع

المساهمة     صافي دخل الرسوم والخدمات المصرفية 
إلى ايرادات 

 البنك  

الحصة 
 السوقية

 التغير 9M 7106 9M 7102 المصرف

%31 %31 %3- 35342 35317 الرياض  

%4 %75 %6 421 412 الجزيرة  

%1 %36 %1 137 137 استثماا  

%4 %31 %35- 618 531 األول  

%2 %32 %31- 35141 841 الررنس   

%8 %38 %8- 35156 161 ساب  

%6 %35 %33- 838 217 العرب   

%31 %31 %8- 35773 35373 سامبا  

%32 %32 %35- 75121 75137 الرالح   

%5 %78 %1 631 635 البالد  

%1 %31 %1 413 413 اإلنماء  

%73 %32 %8- 75584 75185 األهل   

 %011 %02.8 %8.2- 07,640 00,539 القطاع

 الحصة السوقية      دخل العموالت الخاصة

 9M 7106 9M 7102 التغير 9M 7106 9M 7102 المصرف

 %1.5 %1.6 %1.8 55527 55166 الرياض

 %1.7 %1.3 %8.1 35858 35236 الجزيرة

 %4.4 %4.7 %31.7 75513 75153 استثماا

 %5.1 %5.1 %1.2- 75146 75162 األول

 %8.5 %2.8 %34.2 55131 45123 الررنس 

 %2.2 %8.1 %3.1 45571 45481 ساب

 %2.2 %2.5 %2.8 45575 45312 العرب 

 %8.2 %8.8 %4.1 55316 45816 سامبا

 %35.81 %35.57 %2.1 15111 85666 الرالح 

 %7.61 %7.17 %31.4 35542 35716 البالد

 %5.75 %4.12 %76.8 15111 75418 اإلنماء

 %73.21 %71.46 %7.5- 375223 315311 األهل 

 %311  %311  %5.4 585847 555844 القطاع

المساهمة      صافي العموالت الخاصة
إلى ايرادات 

 البنك  

الحصة 
 السوقية

 التغير 9M 7106 9M 7102 المصرف

%37.4 45412 15148 الرياض  21%  1%  

%36.8 35158 35367 الجزيرة  61%  1%  

%37.2 35458 35714 استثماا  24%  1%  

%31.3 75151 35821 األول  24%  4%  

%6.2 15486 15762 الررنس   21%  2%  

%2.2 15211 15573 ساب  21%  8%  

%33.1 15468 15335 العرب   27%  2%  

%1.1 45313 45152 سامبا  21%  1%  

%2.1 85827 85768 الرالح   26%  31%  

%71.8 35727 35151 البالد  58%  1%  

%17.8 75576 35111 اإلنماء  87%  5%  

%1.1 315781 315754 األهل   24%  77%  

8% 425715 43,200 القطاا  27.1% 311%  

المساهمة     صافي دخل تحويل العمالت األجنبية 
إلى ايرادات 

 البنك 

الحصة 
 التغير 9M 7106 9M 7102 المصرف السوقية

%13.6- 735 134 الرياض  1.5%  6.3%  

%16.7 312 21 الجزيرة  5.4%  1.3%  

%1.1 311 311 استثماا  5.7%  7.1%  

%77.1- 18 376 األول  1.5%  7.8%  

%31.8- 768 111 الررنس   5.4%  2.2%  

%33.4- 178 121 ساب  6.3%  1.4%  

%31.3- 111 156 العرب   6.4%  8.8%  

%53.2- 738 453 سامبا  1.6%  6.7%  

%31.1- 671 615 الرالح   5.1%  32.8%  

%3.6- 775 771 البالد  31.4%  6.4%  

%11.3 331 85 اإلنماء  1.2%  1.7%  

%1.1 811 856 األهل   73.6%  75.5%  

%00.8- 3,492 3,964 القطاع   5.4%  011%  

     إجمالي المصاريف
المصروفات 

 إليرادات البنك 

الحصة 
 السوقية

 التغير 9M 7106 9M 7102 المصرف

%1.1  75717      75774     الرياض  16.8%  1.6%  

%1.4-  35374      35378     الجزيرة  56.1%  4.8%  

%1.1  228       226       استثماا  11.1%  1.4%  

%1.8  155       171      األول  14.1%  4.3%  

%4.6  35216     35613     الررنس   14.4%  2.4%  

%3.1  35523      35556     ساب  71.7%  6.8%  

%7.2-  35644      35681     العرب   14.1%  2.3%  

%7.6  35116     35882     سامبا  17.1%  8.4%  

%1.6  15853      15232     الرالح   17.1%  36.6%  

%2.2  35777      35315     البالد  56.7%  5.1%  

%76.1  35155      35162     اإلنماء  44.3%  5.8%  

%1.1-  45833     55784    األهل   14.8%  73%  

%1.2 73,084 73,103 القطاع   35.8%  011%  
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     إيرادات قطاع الشركات
الحصة 
 السوقية

المساهمة 
إلى ايرادات 

 التغير 9M 7106 9M 7102 المصرف البنك  

 %37.5 %41.1 %31.3 75676 75714 الرياض

 %7.1 %73.4 %31.1 471 155 الجزيرة

 %1.1 %43.1 %5.2 831 225 استثماا

 %6.3 %45.1 %36.2- 35728 35515 األول

 %31.8 %45.1 %1.4- 75721 75154 الررنس 

 %33.5 %44.8 %3.1 75432 75123 ساب

 %8.2 %18.3 %31.1 35871 35512 العرب 

 %31.8 %12.1 %4.4 75721 75321 سامبا

 %8.7 %34.6 %73.6 35211 35415 الرالح 

 %1.7 %13.7 %34.8 621 517 البالد

 %5.1 %41.4 %38.1 35743 35144 اإلنماء

 %36.7 %74.5 %1.5 15185 15161 األهل 

 %011 %37.4  %6.3 71,948 09,204 القطاع

الحصة     إيرادات قطاع الوساطة واالستثمار 
 السوقية

المساهمة 
إلى ايرادات 

 التغير 9M 7106 9M 7102 المصرف البنك  

 %31.5 %1.2 %5.1 775 734 الرياض

 %6.7 %6.2 %2.4- 317 347 الجزيرة

 %1.1 %1.7 %7.7 61 67 استثماا

 %3.5 %3.7 %77.1- 11 41 األول

 %8.1 %1.8 %2.8- 311 716 الررنس 

 %1.1 %1.1 - 1 1 ساب

 %5.8 %7.6 %3.4- 374 376 العرب 

 %36.8 %6.1 %17.8- 158 511 سامبا

 %35.3 %7.8 %71.1- 171 455 الرالح 

 %1.8 %1.2 %11.1 81 58 البالد

 %6.8 %4.2 %36.3 345 375 اإلنماء

 %73.6 %1.1 %1.2 467 473 األهل 

 %011 %3.3  %01.5- 7,035 7,384 القطاع

 الحصة السوقية     إجمالي اإليرادات

 9M 7106 9M 7102 التغير 9M 7106 9M 7102 المصرف

 %1.4 %1.3 %2.1 65162 55668 الرياض

 %1.1 %7.8 %34.2 35121 35271 الجزيرة

 %1.3 %7.1 %8.1 35187 35816 استثماا

 %4.1 %4.4 %1.4 75282 75225 األول

 %2.2 %2.8 %3.2 45152 45821 الررنس 

 %8.1 %8.4 %7.8 55181 55744 ساب

 %2.4 %2.7 %2.3 45211 45425 العرب 

 %1.1 %1.6 %1.4 55181 55165 سامبا

 %38.3 %38.4 %3.8 335216 335415 الرالح 

 %1.4 %1.3 %31.6 75325 35135 البالد

 %4.2 %1.8 %71.1 15124 75181 اإلنماء

 %73.4 %77.6 %7.1- 315811 345311 األهل 

 %311   %311 %1.6 645277 675451 القطاع

المساهمة      إيرادات قطاع التجزئة
إلى ايرادات 

 البنك  

الحصة 
 السوقية

 التغير 9M 7106 9M 7102 المصرف

 %6.1 %17.8 %8.8 35117 35817 الرياض

 %7.1 %47.1 %36.5 842 278 الجزيرة

 %1.1 %48.3 %36.4 151 831 استثماا

 %4.1 %43.1 %6.8 35351 35126 األول

 %4.3 %71.8 %1.1 35321 35315 الررنس 

 %6.2 %15.8 %1.1 35171 35221 ساب

 %6.3 %12.3 %6.1 35228 35628 العرب 

 %2.1 %15.4 %4.1 75332 75116 سامبا

 %71.6 %21.3 %3.6 85552 85475 الرالح 

 %4.1 %51.6 %38.1 35366 183 البالد

 %4.3 %18.2 %41.4 35311 848 اإلنماء

 %73.1 %44.1 %1.6 65181 55861 األهل 

 %311 %44.2  %6.4 785147 725312 القطاع

الحصة      إيرادات قطاع الخزينة
 السوقية

المساهمة 
إلى ايرادات 

 التغير 9M 7106 9M 7102 المصرف البنك  

 %8.8 %36.1 %33.2 113 882 الرياض

 %6.3 %15.3 %73.1 617 562 الجزيرة

 %1.3 %32.4 %31.4- 145 472 استثماا

 %7.1 %33.2 %361.4 175 373 األول

 %33.2 %76.5 %33.5 35134 35321 الررنس 

 %8.8 %38.4 %2.1- 113 35166 ساب

 %2.1 %38.6 %3.7- 811 114 العرب 

 %33.1 %71.8 %3.2 35741 35771 سامبا

 %1.1 %1.5 %31.3- 35338 35741 الرالح 

 %3.4 %2.3 %36.7- 355 385 البالد

 %4.4 %36.7 %15.1 418 162 اإلنماء

 %74.1 %31.6 %1.4- 75211 75271 األهل 

 %011 %02.4  %3.5 00,724 01,888 القطاع

الحصة      إيرادات اخرى
 السوقية

المساهمة 
إلى ايرادات 

 التغير 9M 7106 9M 7102 المصرف البنك  

 %3.3 %1.1 %56.1- 714 513 الرياض

 %1.6- %6.3- %65.8 371- 21- الجزيرة

 %1.1- %31.1- %71.3- 312- 742- استثماا

 %1.1 %1.1 %1.1 1 1 األول

 %1.1 %1.1 %1.1 1 1 الررنس 

 %1.1 %3.1 %18.8 57 18 ساب

 %1.8 %1.6 %76.7- 321 713 العرب 

 %1.1 %1.1 %1.1 1 1 سامبا

 %1.1 %1.1 %311.1- 1 11- الرالح 

 %1.5 %4.4 %5.7- 15 311 البالد

 %1.1 %1.1 %1.1 1 1 اإلنماء

 %5.2 %8.6 %13.7- 35311 35271 األهل 

 %011 %7.7 %32.5- 0,474 7,726 القطاع
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     صافي الدخل لقطاع التجزئة
كنسبة من 
 دخل البنك

الحصة 
 التغير 9M 7106 9M 7102 المصرف السوقية

 %33 %47 %17 35752 157 الرياض

 %7 %71 %61 317 371 الجزيرة

 %4 %18 %61 412 743 استثماا

 %1 %12 %6 128 152 األول

 %7 %2 %71- 718 751 الررنس 

 %6 %73 %8 612 646 ساب

 %4 %71 %15 428 151 العرب 

 %2 %71 %1 265 215 سامبا

 %16 %63 %1- 45117 45713 الرالح 

 %7 %75 %358 326 68 البالد

 %4 %17 %331 464 737 اإلنماء

 %71 %17 %1- 75135 75115 األهل 

  %011 %33.3 %8.4 00,431 01,540 القطاع

كنسبة من      صافي الدخل لقطاع الخزينة
 دخل البنك

الحصة 
 التغير 9M 7106 9M 7102 المصرف السوقية

 %31 %11 %71 125 254 الرياض

 %5 %21 %78 486 181 الجزيرة

 %7 %31 %12 311 345 استثماا

 %1 %78 %512- 783 52- األول

 %33 %15 %33 35181 121 الررنس 

 %1 %72 %2- 887 157 ساب

 %8 %14 %4 831 281 العرب 

 %33 %11 %7- 35351 35361 سامبا

 %31 %36 %4- 35155 35314 الرالح 

 %3 %35 %72- 314 343 البالد

 %1 %77 %731 171 311 اإلنماء

 %78 %11 %78 75874 75715 األهل 

 %011 %79.6 %02.5 01,024 8,655 القطاع

كنسبة من      صافي الدخل
 ايرادات البنك

الحصة 
 السوقية

 التغير 9M 7106 9M 7102 المصرف

%7.5- 75127 15141 الرياض  41%  8.2%  

%2.2- 664 271 الجزيرة  14%  3.1%  

%43.1 35151 253 استثماا  51%  1.3%  

%71.7- 35111 35134 األول  16%  7.1%  

%1.1- 15311 15316 الررنس   61%  1.3%  

%3.7- 15748 15788 ساب  61%  1.5%  

%4.5 75111 75781 العرب   51%  2.1%  

%7.2- 15818 15134 سامبا  64%  33.3%  

%1.2 65668 65121 الرالح   52.1%  31.4%  

%73.8 234 586 البالد  17.8%  7.3%  

%11.5 35453 35337 اإلنماء  42.7%  4.7%  

%1.3 25746 25111 األهل   57%  73.3%  

%3.7 34,340 33,762 القطاع    011%  

كنسبة من     صافي الدخل لقطاع الوساطة واالستثمار 
 دخل البنك

الحصة 
 السوقية

 التغير 9M 7106 9M 7102 المصرف

 %37 %4 %78 376 18 الرياض

 %1 %4 %8- 78 13 الجزيرة

 %3 %3 %725 8 7 استثماا

 %1 %1 %65- 4 37 األول

 %6 %7 %37- 64 21 الررنس 

 - - - 1 1 ساب

 %5 %7 %8- 57 52 العرب 

 %73 %6 %44- 734 187 سامبا

 %73 %1 %11- 777 136 الرالح 

 %7 %1 %71 31 36 البالد

 %1 %6 %71 17 27 اإلنماء

 %71 %1 %71 731 323 األهل 

  %011 %3 %05.7- 0,140 0,778 القطاع

الحصة      صافي الدخل لقطاع الشركات
 السوقية

كنسبة من 
 دخل البنك

 التغير 9M 7106 9M 7102 المصرف

 %37 %48 %6- 35411 35571 الرياض

 %3 %31 %15 85 61 الجزيرة

 %4 %57 %8 546 518 استثماا

 %1 %14 %65- 146 35117 األول

 %34 %52 %4- 35252 35814 الررنس 

 %31 %51 %4 35676 35521 ساب

 %8 %11 %7 174 112 العرب 

 %34 %44 %3 35683 35661 سامبا

 %33 %31 %714 35712 472 الرالح 

 %7 %41 %1 116 116 البالد

 %5 %41 %73- 525 275 اإلنماء

 %34 %74 %71- 35231 75353 األهل 

  %011 %35.8  %3.0- 07,797 07,687 القطاع

كنسبة من      صافي األنشطة األخرى 
 دخل البنك

الحصة 
 السوقية

 التغير 9M 7106 9M 7102 المصرف

 %316.6 %72.4- %382.8- 835- 781- الرياض

 %73.4 %31.7- - 372- 376 الجزيرة

 %32.1 %1.6- %71.1 313- 345- استثماا

 %1.1 %1.1 -  - - األول

 %1.1 %1.1 -  - - الررنس 

 %2.7- %3.1 %64.3- 41 371 ساب

 %71.1- %5.1 %14.6- 331 381 العرب 

 %1.1 %1.3- %35.6 7- 7- سامبا

 %1.1 %1.1 - 3 1 الرالح 

 %38.1- %35.1 %313.4 311 54 البالد

 %1.3 %1.1 - 3- 1 اإلنماء

 %71.8- %7.5 %64.1 322.2 318 األهل 

 %011.1 %0.24- - 596- 060 القطاع
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 الحصة السوقية      صافي القروض

 9M 7106 9M 7102 النمو 9M 7106 9M 7102 المصرف

 %31.3 %31.2 %6.1- 3475168 3575613 الرياض

 %7.1 %1.1 %5.1- 415176 415315 الجزيرة

 %4.1 %4.1 %1.4- 635161 635788 استثماا

 %4.1 %5.4 %33.1- 685216 225764 األول

 %1.7 %1.4 %1.2- 3785148 3115112 الررنس 

 %8.1 %8.8 %2.1- 3365686 3755825 ساب

 %8.1 %8.3 %1.1 3355117 3355675 العرب 

 %8.6 %1.3 %2.1- 3715628 3715811 سامبا

 %36.6 %35.8 %1.7 7115383 7755861 الرالح 

 %1.1 %7.5 %35.4 435835 165742 البالد

 %5.5 %4.8 %37.1 225837 615725 اإلنماء

 %38.1 %38.7 %3.7- 7565857 7515135 األهل 

 %311 %311 %3.8- 354145217 354115138 القطاع

كنسبة من      قروض األفراد
 قروض البنك 

الحصة 
 السوقية

 التغير 9M 7106 9M 7102 المصرف

 %8.8 %78.1 %5.7 415626 185626 الرياض

 %1.1 %47.1 %3.5 325813 325631 الجزيرة

 %1.6 %72.1 %1.6 365814 365778 استثماا

 %4.3 %76.1 %1.1- 385286 315161 األول

 %7.6 %1.7 %2.1 375315 335143 الررنس 

 %5.4 %71.2 %2.1- 745268 765881 ساب

 %5.4 %71.1 %6.7- 745851 765411 العرب 

 %4.1 %35.7 %8.3- 385513 715771 سامبا

 %12.1 %23.8 %7.5 3235111 3625715 الرالح 

 %1.3 %17.1 %37.3 345378 375518 البالد

 %1.1 %32.2 %3.1- 345113 345777 اإلنماء

 %31.7 %11.2 %4.4 885236 845111 األهل 

 %311 %17.7 %3.5 4675223 4555855 القطاع

     القروض غير العاملة
كنسبة من 

 قروض البنك 

الحصة 
 السوقية

 التغير 9M 7106 9M 7102 المصرف

 %2.1 %3.1 %8.5 35111 35711 الرياض

 %7.2 %3.7 %1.5 511 417 الجزيرة

 %6.4 %7.1 %341.1 35711 512 استثماا

 %31.6 %7.8 %331.5 75111 166 األول

 %37.1 %3.8 %335.5 75152 35114 الررنس 

 %8.5 %3.4 %4.5- 35675 35213 ساب

 %6.5 %3.3 %73.4 35751 35111 العرب 

 %5.6 %1.1 %3.6- 35124 35117 سامبا

 %1.3 %1.2 %45.1- 35217 15714 الرالح 

 %7.5 %3.3 %31.3- 426 548 البالد

 %4.3 %3.1 %67.4 287 483 اإلنماء

 %74.4 %3.8 %37.1 45621 45323 األهل 

 %311 %3.1  %35.5 315341 365526 القطاع

 الحصة السوقية      إجمالي القروض

 9M 7106 9M 7102 النمو 9M 7106 9M 7102 المصرف

 %31.1 %31.6 %2.7- 3415241 3545811 الرياض

 %7.1 %1.1 %5.7- 435668 415111 الجزيرة

 %4.1 %4.1 %1.7- 675383 675787 استثماا

 %5.1 %5.4 %1.7- 235542 285225 األول

 %1.7 %1.1 %1.7- 3175114 3165143 الررنس 

 %8.1 %8.8 %6.8- 3315822 3785521 ساب

 %8.1 %8.3 %1.5 3385866 3385713 العرب 

 %8.5 %1.1 %6.8- 3775625 3135661 سامبا

 %36.6 %35.1 %7.8 7185817 7175111 الرالح 

 %1.1 %7.6 %35.7 475143 125751 البالد

 %5.5 %4.8 %37.8 215316 215315 اإلنماء

 %38.1 %38.7 %3.1- 7615411 7665141 األهل 

 %311 %311 %3.6- 354165164 354615411 القطاع

كنسبة من      قروض الشركات
 قروض البنك 

الحصة 
 السوقية

 التغير 9M 7106 9M 7102 المصرف

 %31.6 %21.2 %33.5- 3135665 3345861 الرياض

 %7.4 %55.8 %1.1- 715768 755871 الجزيرة

 %4.6 %23.1 %1.3- 445344 455542 استثماا

 %5.1 %21.1 %31.7- 515278 585441 األول

 %37.1 %81.1 %5.3- 3325543 3715112 الررنس 

 %1.8 %28.1 %6.5- 115485 115181 ساب

 %1.2 %28.1 %7.7 175266 115223 العرب 

 %31.8 %84.1 %6.6- 3115131 3315111 سامبا

 %6.1 %72.5 %6.7 655216 635811 الرالح 

 %1.1 %66.1 %32.5 785116 745331 البالد

 %6.2 %83.1 %36.1 645711 555413 اإلنماء

 %32.8 %64.6 %1.8- 3215331 3265821 األهل 

 %311 %66.5 %1.1- 1555151 1825121 القطاع

كنسبة من      قروض بطاقات االئتمان
 قروض البنك 

الحصة 
 التغير 9M 7106 9M 7102 المصرف السوقية

 %37.1 %1.5 %8.1- 281 853 الرياض

 %1.1 %1.1 -  - - الجزيرة

 %1.1 %1.1 -  - - استثماا

 %6.3 %1.5 %1.5 111 122 األول

 %8.6 %1.4 %3.7- 544 553 الررنس 

 %12.1 %7.1 %4.2- 75141 75464 ساب

 %8.4 %1.5 %7.7 516 574 العرب 

 %71.1 %3.7 %1.7 35531 35532 سامبا

 %1.6 %1.3 %12.2- 772 164 الرالح 

 %1.1 %1.1 -  - - البالد

 %1.1 %1.1 -  - - اإلنماء

 %1.1 %1.1 -  - - األهل 

 %311 %1.44  %4.5- 65148 65648 القطاع
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  مخصصات خسائر االئتمان للفترة  الحصة السوقية  

 9M 7106 9M 7102 التغير 9M 7106 9M 7102 المصرف

 %37.3 %1.1 %66.1 822 575 الرياض

 %7.2 %3.5 %371.3 314 82 الجزيرة

 %7.5 %1.5 %33.2- 387 716 استثماا

 %33.5 %2.7 %12.1 817 477 األول

 %7.1 %7.1 %2.1 341 311 الررنس 

 %8.5 %2.5 %11.1 631 418 ساب

 %31.2 %2.1 %62.7 223 463 العرب 

 %1.4 %7.5 %66.2 747 345 سامبا

 %36.5 %78.1 %72.1- 35388 35614 الرالح 

 %1.4 %7.5 %64.7 741 348 البالد

 %4.8 %3.4 %141.3 148 21 اإلنماء

 %77.1 %76.8 %3.1 35588 35562 األهل 

 %011   %011 %73.5 2,708 5,846 القطاع

كنسبة من    مخصصات خسائر االئتمان للشركات
مخصصات 

 البنك 

الحصة 
 السوقية

 التغير 9M 7106 9M 7102 المصرف

 %77.1 %314.8 %372.1 131 415 الرياض

 %4.7 %11.1 %311.4 325 84 الجزيرة

 %7.4 %55.7 %2.1 313 14 استثماا

 %35.3 %25.2 %368.1 611 714 األول

 %3.6 %45.4 %36.2- 65 28 الررنس 

 %6.1 %43.4 %37.4 757 774 ساب

 %37.6 %68.1 %371.2 572 711 العرب 

 %1.1 %51.1 %777.6 371 18 سامبا

 %1.1 %31.5 %87.4- 375 211 الرالح 

 %4.4 %24.1 %65.1 387 331 البالد

 %7.5 %71.4 %77.6 311 84 اإلنماء

 %71.1 %63.7 %311.1 127 471 األهل 

 %311  %52.8 %51.1 45321 75277 القطاع

كنسبة من     مخصصات خسائر االئتمان المتراكمة 
اجمالي 
 القروض 

الحصة 
 السوقية

 التغير 9M 7106 9M 7102 المصرف

 %5.7 %3.7 %71.1- 35627 75318 الرياض

 %7.1 %3.8 %1.5- 243 245 الجزيرة

 %1.4 %3.8 %33.1 35337 114 استثماا

 %8.2 %1.1 %86.7 75833 35531 األول

 %1.6 %7.1 %78.1 15185 75415 الررنس 

 %1.1 %7.2 %38.4 15313 75616 ساب

 %1.3 %7.5 %31.1 75114 75666 العرب 

 %6.7 %3.6 %2.6 35112 35852 سامبا

 %32.5 %7.4 %37.1- 55653 65446 الرالح 

 %1.5 %7.6 %33.7 35376 35137 البالد

 %4.1 %3.6 %55.1 35714 811 اإلنماء

 %71.6 %7.5 %8.5 65642 65374 األهل 

 %011  %7.7 %9.4 37,767 79,483 القطاع

كنسبة من     مخصصات خسائر االئتمان لألفراد 
مخصصات 

 البنك 

الحصة 
 السوقية

 التغير 9M 7106 9M 7102 المصرف

 %3.2- %4.8- - 47- 373 الرياض

 %1.1- %1.4- - 2- 1 الجزيرة

 %1.7 %44.8 %72.1- 83 337 استثماا

 %8.1 %74.1 %2.5 717 388 األول

 %1.3 %54.6 %41.1 28 55 الررنس 

 %37.1 %51.4 %44.7 118 731 ساب

 %1.2 %13.2 %1.1 744 777 العرب 

 %4.2 %41.3 %33.3 331 312 سامبا

 %47.1 %81.5 %34.8 35167 175 الرالح 

 %7.4 %75.3 %63.1 63 18 البالد

 %1.7 %3.8 %81.8 6 1 اإلنماء

 %35.8 %75.1 %76.2- 112 547 األهل 

 %011  %34.8 %1.2- 7,500 7,531 القطاع
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كنسبة من       ودائع تحت الطلب
اجمالي 
 الودائع

الحصة 
 السوقية

 التغير 9M 7106 9M 7102 المصرف

 %2.3 %42.4 %6.5 245172 615572 الرياض

 %7.5 %57.5 %31.1 765121 715614 الجزيرة

 %7.1 %11.1 %1.1 715431 735411 استثماا

 %7.1 %12.4 %2.4- 115141 175221 األول

 %8.1 %51.4 %1.1 815113 815111 الررنس 

 %2.2 %51.1 %3.5 215836 285654 ساب

 %6.1 %51.1 %3.6 655452 645412 العرب 

 %1.2 %61.7 %7.7- 3115151 3175562 سامبا

 %71.1 %17.1 %3.6 7485423 7445571 الرالح 

 %7.6 %58.3 %1.3- 765118 765151 البالد

 %4.2 %56.5 %71.2 415758 115834 اإلنماء

 %77.1 %26.6 %2.1 7135846 7365617 األهل 

 %311  %61 %1.5 351115175 351145111 القطاع

كنسبة من     ودائع ألجل
اجمالي 
 الودائع

الحصة 
 السوقية

 التغير 9M 7106 9M 7102 المصرف

 %31.1 %45.7 %37.1- 215518 815571 الرياض

 %4.7 %45.1 %37.8- 775411 755211 الجزيرة

 %2.6 %56.1 %1.1 415432 415111 استثماا

 %1.1 %61.8 %1.4 415728 415185 األول

 %37.2 %41.5 %31.6 625583 515486 الررنس 

 %8.8 %14.8 %36.1- 465227 565132 ساب

 %33.7 %46.1 %3.2- 515568 615515 العرب 

 %31.3 %17.1 %2.7- 515116 525441 سامبا

 %1.3 %6.3 %75.8- 365561 775141 الرالح 

 %3.4 %36.4 %71.1- 25613 15512 البالد

 %2.1 %47.8 %3.7 125111 165828 اإلنماء

 %33.3 %31.4 %74.4- 585215 225674 األهل 

 %311 %17.3  %2.1- 5115314 5255143 القطاع

 ودائع العمالء الحصة السوقية  

 9M 7106 9M 7102 التغير 9M 7106 9M 7102 المصرف

 %1.5 %1.2 %1.1- 3565153 3615873 الرياض

 %1.1 %1.1 %3.1- 415626 515115 الجزيرة

 %4.1 %4.1 %6.1 235165 665442 استثماا

 %4.1 %5.3 %1.2- 835313 845714 األول

 %1.4 %8.1 %5.6 3555427 3425722 الررنس 

 %8.7 %8.2 %6.6- 3145565 3445184 ساب

 %2.8 %2.2 %1.7 3785542 3785716 العرب 

 %31.3 %31.5 %4.7- 3665216 3215164 سامبا

 %36.4 %36.4 %1.1- 7215317 7275611 الرالح 

 %7.8 %7.5 %37.5 465417 435744 البالد

 %5.1 %4.2 %37.8 825771 225131 اإلنماء

 %38.1 %38.8 %7.8- 1175511 1335775 األهل 

  %311 %311  %1.5- 356415511 356525252 القطاع

      

كنسبة من     ودائع إدخار
اجمالي 
 الودائع

الحصة 
 السوقية

 التغير 9M 7106 9M 7102 المصرف

 %3.6 %1.7 %31.5 148 135 الرياض

 %1.1 %1.1  - - - الجزيرة

 %78.6 %8.8 %24.5 65765 15511 استثماا

 %3.1 %1.5 %7.5- 431 471 األول

 %7.4 %1.1 %4.5 535 411 الررنس 

 %13.1 %5.7 %4.1- 65181 25725 ساب

 %1.4 %1.3 %35.1 81 22 العرب 

 %17.2 %4.1 %7.3 25364 25138 سامبا

 %1.1 %1.1  - - - الرالح 

 %1.1 %1.1  - - - البالد

 %1.1 %1.1  - - - اإلنماء

 %1.5 %1.1 %76.8- 332 351 األهل 

 %311  %3.1 %31.3 735817 315151 القطاع

الحصة    ودائع اخرى
 السوقية

كنسبة من  
اجمالي 
 التغير 9M 7106 9M 7102 المصرف الودائع

%6.1 335121 315453 الرياض  2.3%  31.1%  

%17.6 35336 847 الجزيرة  7.7%  3.1%  

%34.5- 161 35372 استثماا  3.4%  3.6%  

%44.4- 35121 35171 األول  3.1%  3.8%  

%3.8 45145 45761 الررنس   7.8%  2.4%  

%45.1- 114 35812 ساب  1.2%  3.2%  

%1.8 15411 15372 العرب   7.2%  5.1%  

%34.2- 55134 65111 سامبا  1.5%  31.3%  

%33.8- 55161 55212 الرالح   3.1%  8.2%  

%341.5 335861 45255 البالد  75.6%  71.1%  

%5.2 661 672 اإلنماء  1.8%  3.3%  

%71.7- 335175 365843 األهل   1.1%  71.4%  

%1.3- 585472 585465 القطاع   1.5%  311%  
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 الحصة السوقية     إجمالي حقوق المساهمين

 9M 7106 9M 7102 التغير 9M 7106 9M 7102 المصرف

%1.3 125668 125641 الرياض  33.4%  31.8%  

%8.8 85612 25111 الجزيرة  7.4%  7.5%  

%31.1 345176 375187 استثماا  1.8%  4.1%  

%3.8 315111 315128 األول  4.1%  1.8%  

%31.1 135554 785464 الررنس   8.6%  1.1%  

%8.6 175246 115348 ساب  1.3%  1.4%  

%4.2 745212 715672 العرب   2.7%  2.3%  

%6.3 415654 435315 سامبا  37.5%  37.5%  

%2.7 515126 415281 الرالح   35.3%  35.7%  

%2.1 25583 25162 البالد  7.3%  7.7%  

%2.1 715313 385275 اإلنماء  5.2%  5.2%  

%4.5 675216 615113 األهل   38.7%  32.1%  

%311  %6.0 351,196 379,992 القطاع  011%  

كنسبة من      النقدية
موجودات 

 البنك

الحصة 
 السوقية

 التغير 9M 7106 9M 7102 المصرف

 %2.1 %33.5 %2.3 755331 715445 الرياض

 %3.4 %6.4 %33.1- 45136 45864 الجزيرة

 %1.2 %37.1 %34.7 335834 315147 استثماا

 %4.4 %31.2 %336.2 315112 65413 األول

 %31.3 %71.2 %78.1 435212 175185 الررنس 

 %31.8 %31.7 %15.1 145461 755157 ساب

 %5.1 %1.2 %77.5- 355867 715462 العرب 

 %31.1 %35.3 %74.5- 145671 455854 سامبا

 %32.1 %36.1 %5.6- 555165 585111 الرالح 

 %4.1 %73.1 %4.2- 315687 345156 البالد

 %5.7 %34.1 %11.1- 365612 745142 اإلنماء

 %36.7 %33.6 %2.3 535567 485371 األهل 

 %011  %04.4 %0.5 308,280 303,924 القطاع

      (7معدل كفاية رأس المال )تير

   التغير 1M 7136 1M 7132 المصر 

   %1.2 %38.2 %38.3 الرياض

   %3.3 %71.1 %31.1 الجزيرة

   %7.8 %31.1 %32.3 استثماا

   %1.3 %31.8 %36.2 األول

   %3.1 %38.1 %32.1 الررنس 

   %7.1 %71.8 %38.8 ساب

   %3.3 %32.3 %36.1 العرب 

   %3.5- %31.2 %73.7 سامبا

   %1.6 %73.1 %73.1 الرالح 

   %1.8- %31.3 %31.8 البالد

   %3.3 %71.2 %31.6 اإلنماء

   %1.7- %38.5 %38.2 األهل 

   %1.2 %31.5 %38.8 القطاا

 الحصة السوقية     إجمالي الموجودات

 9M 7106 9M 7102 التغير 9M 7106 9M 7102 المصرف

%7.1- 7385774 7715427 الرياض  31.3%  1.8%  

%7.1 625578 665143 الجزيرة  1.1%  1.1%  

%7.3 185784 165713 استثماا  4.4%  4.4%  

%5.3- 3135454 3165172 األول  4.8%  4.6%  

%1.1 7135214 3155212 الررنس   8.1%  1.3%  

%1.5- 3215483 3855114 ساب  8.4%  8.3%  

%7.7- 3615641 3625761 العرب   2.6%  2.4%  

%4.1- 7785821 7185134 سامبا  31.8%  31.1%  

%7.1 1185111 1115536 الرالح   35.1%  35.1%  

%37.7 675511 555217 البالد  7.5%  7.8%  

%8.7 3335121 3175112 اإلنماء  4.2%  5.1%  

%3.1 4445621 4185212 األهل   31.1%  71.3%  

%1.4 757355816 757125113 القطاع   311%  011%  

كنسبة من      صافي االستثمارات
موجودات 

 البنك

الحصة 
 السوقية

 التغير 9M 7106 9M 7102 المصرف

 %33.1 %73.2 %6.5 425418 445553 الرياض

 %4.1 %11.4 %71.2 715511 365617 الجزيرة

 %5.4 %71.1 %6.5 775816 735511 استثماا

 %1.1 %36.7 %73.1- 365414 715811 األول

 %6.7 %31.1 %4.2 765714 755148 الررنس 

 %6.3 %34.4 %37.2- 755828 715651 ساب

 %6.1 %36.3 %1.4 765113 765726 العرب 

 %35.1 %72.2 %38.1 615433 515273 سامبا

 %8.5 %31.6 %5.2 155617 115251 الرالح 

 %3.4 %1.4 %11.1 55827 15147 البالد

 %1.7 %33.1 %331.3 315711 65176 اإلنماء

 %72.8 %76.4 %4.8 3325113 3335131 األهل 

 %311  %31 %2.7 4735411 1115722 القطاع

      (0معدل كفاية رأس المال )تير

   التغير 1M 7136 1M 7132 المصرف

   %1.6 %36.5 %35.1 الرياض

   %3.7 %36.1 %34.8 الجزيرة

   %7.2 %36.8 %34.7 استثماا

   %7.7 %34.1 %37.2 األول

   %3.7 %36.1 %34.1 الررنس 

   %3.2 %38.4 %36.6 ساب

   %3.1 %35.7 %34.7 العرب 

   %3.4- %31.7 %71.6 سامبا

   %1.6 %71.8 %71.7 الرالح 

   %1.5- %34.3 %34.6 البالد

   %1.1 %31.1 %31.3 اإلنماء

   %1.3- %36.4 %36.5 األهل 

   %1.2 %32.5 %36.8 القطاع
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 إخالء المسؤولية

ليو وم يريها ومموريها ال لمابذلت شركو البالد الماليو أقصى له  للتأك  من أن محتمى المعلممات المذكماة    هذا التقرير صحيحو ودقيقو ومع ذلك  إن شركو البالد ا

 عن ذلك.جو يق ممن أا ضمانات أو تعه ات صراحو أو ضماًا بشأن محتميات التقرير وال يتحملمن بطريقو مباشرة أو غير مباشرة أا مسؤوليو قانمنيو نات

ن األغراض دون المما قو الخطيو م ال يجمز إعادة نسخ أو إعادة تمزيع أو إاسال هذا التقرير بطريقو مباشرة أو غير مباشرة ألا شخص  خر أو نشره كليًا أو لزئيًا ألا غرض 

 المسبقو من شركو البالد الماليو 

 كما نلرت االنتباه بأن هذه المعلممات ال تشكل تمصيو بشراء أو بيع أواا  ماليو أو التخاذ قراا استثمااا.

 يعتبر أا إلراء استثمااا يتخذه المستثمر بااًء على هذا التقرير سماًء كان كليًا أو لزئيًا هم مسؤوليته الكاملو وح ه.

ستشاا استثمااا مؤهل قبل ى مليس اله   من هذا التقرير أن يستخ م أو يعتبر مشماة أو خياًاا أو أا إلراء  خر يمكن أن يتحقق مستقبال. لذلك  إناا ناصح بالرلما إل

 االستثماا    مثل هذه األدوات االستثماايو.

 تحترظ شركو البالد الماليو بجميع الحقم  المرتبطو بهذا التقرير.

 18311–12تصريح هيتو السم  الماليو اقم 

 البالد المالية

 خدمة العمالء

 clientservices@albilad-capital.com البري  االلكترون :

 1888 – 711 – 33 – 166+ اإلدااة العامو:

 1113 – 336 – 811 الهاتف المجان :

 إدارة األصول

 abicasset@albilad-capital.com البري  االلكترون :

 6781 – 711 – 11 – 966+  هاتف:

 إدارة الحفظ

 custody@albilad-capital.com البري  االلكترون :

 6751 – 711 – 11 – 966+  هاتف:
 

 إدارة األبحاث والمشورة

 capital.com-research@albilad البري  اإللكترون :

 6751 – 711 – 11 – 966+  هاتف:

 www.albilad-capital.com الممقع على الشبكو:

  إدارة الوساطة

 abicctu@albilad-capital.com البري  االلكترون :

 6711 – 711 – 11 – 966+  هاتف:

 المصرفية االستثمارية

 investment.banking@albilad-capital.com البري  االلكترون :

 6756 – 711 – 11 – 966+  هاتف:


