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الرسملة 

السوقية 
 )مليون لاير(

العائد على 
 السهم )لاير(

مكرر 
 الربحية*

سعر 

االغالق 
 )لاير(*

 17.45 12.03 1.45 52,350 الرياض

 30.10 21.03 1.43 12,040 الجزيرة

 25.15 11.38 2.21 16,348 استثمار

 42.33 13.29 3.19 24,193 الهولندي

 35.90 12.31 2.92 43,272 الفرنسي

 34.58 12.16 2.84 51,870 ساب

 35.00 12.17 2.88 35,000 العربي

 27.90 11.15 2.50 55,800 سامبا

 60.75 14.44 4.21 98,719 الراجحي

 50.18 23.23 2.16 20,072 البالد

 23.75 28.17 0.84 35,625 االنماء

 66.64 15.40 4.33 133,280 االهلي

  13.95 2.62 578,569 القطاع

 
 

   ملاصار ا  73.3ملاصار رل  مقارةصيف بصص  20.4% لتصل اىل  01.4بص  4102ارتفعت أ رابح البناك الاجيلايف ا

% وارتفاع صاا دخل الرسام واالتعاب 5.8، وةاءت ال رابح برمع من ارتفاع صاا العماالت اخلاصيف بص 4107

% مصن اجصي  44% عن العام ال ابق. ومثلت االإيرادات القادميف من دخل العماالت اخلاصيف 01.3املرصفييف بص 

 دخل العملاات.

  وارتفصاع 04%، وةاء هذا المنا برمع من ارتفاع صاا القروض والمتايصل بصص 04ارتفعت املاجادات البنكييف بص %

%، وةظًرا لمنا الادائع مبعر  ارسع من منا القروض 04.0%. بيامن ت ارع منا الادائع بص  03.7صاا الاستامثرات بص

 %. 35.83ةقاط اساس لاصل اىل  3بشلك طفيف أ دى ذكل الخنفاض معر  القروض اىل الادائع بااقع 

  ةعتقر ان برء رسلن ةظام مراقبيف رشاكت المتايل س اغري من عاامل املناف يف ا قطاع المتايل بشلك عام عىل

املرى املتاسط والبعار، حيث س اتيح لرشاكت ةريرة ادلخا  اىل ال امل اذلي اكن فيه عرد حمرود من 

 الالعبني لفرتة طايةل.

 

 2014النمو السنوي إلجمالي الدخل وصافي الدخل للعام 

 2014النمو السنوي لصافي القروض وإجمالي الودائع للعام 
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 حمليف اقتصادييف
تاسع الاقتصاد ال عادي للعام اخلامس عىل التاا ، حيث جَسل الناجت احمليل الاجصي   4102بهناييف العام 

ملاار دوالر( وةًمت مجاع الانشطيف الاقتصصصاديصيف املصكصاةصيف  384ملاار رل  ) 42540% لابلغ 7.88منًاا بص 

للناجت احمليل بن ب متفاوتيف، وابلرمغ من هباط أ سعار النفط ا الربع الاخري من العام اىل ادىن م  تالهتا 

ال أ ن االإيرادات الفعلايف بلغت 4118منذ فرباير  % 44ملاار دوالر( بصايلدة  438ملاار رل  ) 02124، اإ

وبصلصغصت  -4102دوالر لصعصام 82.8بلغ متاسط سعر النفط العريب اخلصفصيصف   –عن املقرر لها ابملزياةايف 

ملاار دوالر(، واسصهص   02.2ملاار رل  ) 82ملاار دوالر( بعجاي  487ملاار رل  ) 02011املرصوفات 

اعامتد احلكاميف للعرير من املرشوعات التمناييف والاةفامل الرأ سي  عىل مشاريع البنييف التحتايف خال  امخلصس 

 س ناات الاخرية ا خلق فرص اعي  ةريرة ا الاقتصاد اةعك ت عىل اداء قطاع املصارف بشلك عام.

جترد اخملاوف من تباطؤ المنا العاملي، مما دعا البصنصاك املصرهنصاييصيف  4102شهر الاقتصاد العاملي خال  العام  
التباع مايجي من ال  ااسات النقرييف واملالايف اخملتلفيف واليت اكةت انجتيف عن اختالف عاامل الضعف ا لك 

، بيامن ا منصطصقصيف 4102% خال  عام 4.2منطقيف اقتصادييف من العامل، مفعر  المنا ا الااللت املتحرة بلغ 

% بصيصامن 3.2%، وتفاوت ا الاساامل الصاعرة والاقتصادلت النامييف حيث بلغ ا الصني 1.5الاارو بلغ 

 % ا الربازيل. 1.0% ا روس اا و1.4بلغ 

، عايزت املؤرشات الاقتصادييف 4102وبعر انهتاء س ااسيف التي ري المكي ا الااللت املتحرة لاييف اهنتابر 

بيامن ا أ ورواب برا البنك التاقعات بتشرير ال  ااسيف النقرييف خال  النصف الثاين من هذا العام، الالحقيف 

املرهنايي الاورويب مؤخًرا ا اتباع س ااسات تي ري مكي ا حماوةل لكبح الانكيش والركاد وتنش صاصط منصا 

صصالمصات مصالصاصيف  الاقتصاد، وا الصني حياو  صناع ال  ااسات تفادي تباطؤ رسيع للمنا عرب الصقصيصام ابإ

 لهالك الاقتصاد الصاين.

حملًاا، اكن اعامتد مزياةايف هذا العام ا ظل ظروف اقتصادييف ومالايف دولايف تت   ابلتحري، حيث اخنفضت 

. ذلا قررت مزياةايف العام احلا  االإيرادات العامـيف عصنصر  4102% منذ سبمترب81أ سعار البرتو  بأ هنرث من 

 ملاار دوالر(.  448مليـار رل  ) 541ملاار دوالر( والنفقات العامـيف عنر  081ملاار رل  ) 308

ةفامل احلكايم بنحا   % عن العام ال ابق، الا ان املزياةايف تضصمصنصت بصرامص  40.5وابلرمغ من اخنفاض االإ

ملاار دوالر(، ا اشارة لل  اصاسصيف املصالصاصيف  28ملاار رل  ) 058ومشاريع رأ سيلايف ةريرة تبلغ قميهتا حنا 

للمملكيف ابالس مترار ا الاستامثر ا املشاريع والربام  التمناييف وذكل هننتيجيف لل  ااسصات املصتصحصفصظصيف الصيت 

% من الصنصاجت احملصيل واحصتصاصاطصاصات 0.4اتبعهتا احلكاميف سابقًا، وةت  عهنا اخنفاض م  تالت ادلين اإىل 

، جعصال احلصكصامصيف ةصاصأ ة –  4102ملاار دوالر( بهناييف  374ملاار رل  ) 4324بلغت  –حكامييف كبرية 

 للتعامل مع اخنفاض أ سعار النفط 

يرادات  اخنفاض أ سعار النفط لفرتات طايةل قر يؤدي اىل الضغط عىل فاائض احل اب اجلاري واخنفاض اإ

املالايف العاميف، مما يؤثر عىل تباطؤ الايراعات احلكامييف ا النظام املرصا، لكن املاقف املا  القاي للبناك 

ال عادييف واذلي يمتزي مب  تالت عالايف من هنفاييف راس املا  ومعرالت منخفصضصيف مصن الصقصروض املصتصعصرثة 

أ قاى ملااهجيف الااثر ال لبايف الغري مبارشة عىل الاقتصاد جراء وم  تاى س ااةل عا ، س اجعلها ا ماقف 

 اخنفاض أ سعار النفط عىل املرى القريب.
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 ةظرة عىل أ داء القطاع 
 

 73.3ملاصار رل  مقارةصيف بصص  20.4% لتصصل اإىل  01.4بص  4102ارتفعت أ رابح البناك االإجيلايف ا  

% وارتفصاع صصاا 5.8، وةاءت ال رابح برمع من ارتفاع صاا العمصاالت اخلاصصيف بصص 4107ملاار ا 

يصرادات القادمصيف مصن دخصل 01.3دخل الرسام وال تعاب املرصفييف بص  % عن العام الص ابق. ومثللصت االإ

 % من اإجي  دخل العملاات.44العماالت اخلاصيف 

ملاار رل  مقارةيف بص  42185% لتصل اإىل 04ا ةاةب املزياةايف العمامييف ارتفعت املاجادات البنكييف بص 

% لتصل 04ملاار ا العام ال ابق، وةاء هذا المنا برمع من ارتفاع صاا القروض والمتايل بص  02537

ملاار رل . بيامن ت ارع  255% لتصل اإىل  03.7ملاار رل  وارتفاع صاا الاستامثرات بص 02448اإىل 

ملاار رل ، وةظرا لمنا الادائع مبعر  أ رسع من منا القروض بشلك  02474% لابلغ 04.0منا الادائع بص 

%  35.83ةقصاط أ سصاس لاصصل اإىل  3طفيف أ دى ذكل الخنفاض معر  القروض اإىل الادائصع بااقصع 

% وهصا ةفصس معصر  منصا 01.4% ا العام ال ابق. هني ةًمصت حقصامل املص ابني بصص 38.12مقارةيف بص 

 ال رابح.

منت قامئيف ادلخل املامرة للبناك ال عادييف باترية أ قل من منا املزياةايف العمامييف ةظصرا لالنكصيش املص  متر 

 ةقطيف أ ساس بهناييف العام. 02لهامش العائر اذلي فقر 

ا ما خيص جادة ال صا ، واصلت البناك حت ني اجلادة االئامتةاصيف حملفظصيف القصروض، فقصر عراجعصت 

% عن العام ال ابق، ومع المنا العا  الإجي  القروض، اخنفض معصر  4.3القروض الغري عامةل بنحا 
% بهنايصيف العصام، هنصي 0.82ةقطيف أ ساس لتصصل اإىل  47القروض الغري عامةل اإىل اإجي  القروض بنحا 

% بهنايصيف 4.12اخنفضت خمصصات االئامتن اإىل اجي  القصروض بااقصع نصان ةقصاط أ سصاس لتصصل اإىل 

ملاان رل  ويه أ قل من خمصصات العام  42338العام، من ةاةب أ خر بلغ اإجي  خمصصات االئامتن 

% من اإجي  اخملصصصات. 74% وقطاع الرشاكت 88%، حصيف قطاع التجايئيف بلغت 7ال ابق بنحا 

% بهنايصيف 041% مقارةيف بصص 077وارتفع أ يضا معر  تغطايف القروض الغري عامةل ا القطاع املرصا اإىل 

% مصن اجصي  القصروض بيصامن 48العام ال ابق. قاد قطاع الرشاكت منا االئامتن حيصث اسص تحاذ عصىل 

 % تاهجت لقطاع التجايئيف.70

% بهنايصيف 2ا ما خيص ال  ااةل، ارتفعت ال ماا  النقرييف ا ح اابت البنصاك بصشلك طفيصف بنحصا 

% 07.7مقارةيف ابلعام ال ابق، وبلغ معر  ال  ااةل النقرييف اإىل اجي  املاجادات املرصفييف  4102العام 

ىل اإجي  الادائع  %، بيامن اخنفض معصر  الص  ااةل النقريصيف اإىل الادائصع اجلاريصيف لابلصغ 03بهناييف العام، واإ

% لتبلصغ بهنايصيف العصام 07% ا العام ال ابق، وةًمت الادائع حتت الطلصب بصص 45.5% مقارةيف بص 44.2

ملاار رل ، وةًمصت ودائصع  801% لتصل اإىل 01ملاار رل ، بيامن جسلت الادائع ل ةل مناا بص  02187

% من اإجي  الادائع 84% عىل التاا . ت  تحاذ أ ربعيف بناك عىل 5% و8الادخار والادائع ال خرى بص

% بهنايصيف 42.73ةقطصيف أ سصاس لابلصغ  35حتت الطلب، واليت ارتفع معصرلها اإىل اجصي  الادائصع بنحصا 

 % للعام ال ابق.04.4% بهناييف العام مقارةيف بص03.5. هني بلغت هنفاييف رأ س املا  4102

 
 
 

 2014النمو السنوي لصافي الدخل 

  2014النمو السنوي للموجودات 

 2014النمو السنوي لصافي القروض 

 2014النمو السنوي للودائع 
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 ةظرة عىل قامئيف ادلخل 

 صاا ادلخل 

% عن العام ال ابق، معظ  01.4بمنا  4102ملاار رل  بهناييف  20.4بلغت أ رابح املصارف ال  ناييف 

% ابس تثناء مرصا الراحجي واجلاييرة الذلان اخنفضت 01املصارف جسلت مناا ا أ رابهحا بأ هنرث من 

% عىل التاا ، ا مرصف الراحجي سامه ا اخنفاض ال رابح عراجع دخل الرسام 04% و5أ رابهح  بص 
% عن العام ال ابق، بيامن ا اجلاييرة اكن ارتفاع خمصص خ ائر االئامتن 3وال تعاب املرصفييف بنحا 

% من ال رابح بيامن 31% أ مر أ س باب عراجع ال رابح الرئي يف. اس تحاذت مخ يف مصارف عىل 050بص

 % من أ رابح القطاع.71مازت س بعيف مصارف عىل 

 دخل العماالت اخلاصيف

% من 34% عن العام ال ابق، ومثًلت 5.4ملاار رل  بمنا  85بلغ اإجي  دخل العماالت اخلاصيف 

% عن العام 5.8ملاار رل  بمنا  81.2اإجي  دخل العملاات، بيامن بلغ صاا دخل العماالت اخلاصيف 

 % من اجي  دخل العملاات.44ال ابق، وأ صبحت متثل 

 

يرادات ومصاريف العملاات   اإ

% عن العصام الص ابق. 8ملاار رل  بمنا  38.3بلغ اإجي  االإيرادات للمصارف ال عادييف  4102بهناييف 

% عصىل التصاا  مصن احلصصيف الص اقييف 05% و40.2اس تحاذ البنك ال هيل ومرصف الراحجي عىل 

يرادات. عىل اجلاةب ال خر بلغ اإجي  مصاريف العملاات  % عصن العصام 5ملاار رل  بمنصا  72.2لالإ

 ال ابق.

% من اإجي  دخل املصارف، وابلصرمغ 72مثل اإجي  ادلخل من الرسام واالإتعاب وحتايل العمالت 

ال أ ن املصارف اليت دلهيا حصيف عالايف ا قطاع التجايئيف مكصرصف 01من مناه  % مقارةيف ابلعام ال ابق، اإ

الراحجي جسلت تباطؤًا ب بب اخنفاض دخل الرسام وال تعاب جراء تأ ثرها سلبًا من حتصريث وصاابط 

 . 4102المتايل الاس هتاليك اليت دخلت مزي التنفيذ منذ الربع الرابع 

 

 

 2014الحصة السوقية لكل بنك من أرباح القطاع 

 2014معدل صافي العموالت الخاصة إلى إجمالي عموالت القطاع 

 2014تفاصيل إجمالي دخل العمليات لكل مصرف للعام 

 2014تفاصيل إجمالي إيرادات المصارف للعام 

  2014النمو السنوي إلجمالي دخل العميات وإجمالي مصاريف العمليات
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  ةظرة عىل أ داء قطاعات ال عي 

 قطاع التجايئيف

% عصن العصام 4ملاصار رل  ابخنفصاض  00.4، بلغت أ رابح قطاع التجايئيف للمصصارف 4102بهناييف 

% ا العصام 71.2% مقارةصيف بصص 44.4ال ابق، واخنفضت م ابيف القطاع ا أ رابح املصصارف اإىل 

% من أ رابح القطاع بيامن ماز بنيك الرلض وال هصيل عصىل 28ال ابق. اس تحاذ مرصف الراحجي عىل 
 % عىل التاا .01.4% و01.8

 قطاع الرشاكت

% عن العام ال ابصق. حصيصث قصاد أ رابح 47ملاار رل  بمنا  03.4بيامن بلغت أ رابح قطاع الرشاكت 

% ا الصعصام 74.4% من أ رابح املصارف الاجيلايف مصقصارةصيف بصص 21.8القطاع وارتفعت م ابته اإىل 

% عىل الصتصاا  04% و40ال ابق، عىل م  تاى ال امل اس تحاذ البنك ال هيل وبنك الرلض عىل 

 .من أ رابح القطاع

 قطاع اخلايينيف

% عن العام ال ابق. واس تقرت م ابيف القطصاع 04ملاار رل  بمنا  04.4بلغت أ رابح قطاع اخلايينيف 

% مصن أ رابح القطصاع 44% من أ رابح املصارف االإجيلايف. اس تحاذ البنصك ال هصيل عصىل 45عنر 

 %من أ رابح القطاع. 02االإجيلايف ويلاه سامبا اذلي اس تحاذ عىل 

 قطاع الاساطيف والاستامثر

% عصن العصام الص ابق. 42ملاار رل  بمنصا  4.14وبلغت أ رابح قطاع الاساطيف وخرمات الاستامثر 

% من أ رابح املصارف االإجيلايف. واس تحاذ قطصاع الاسصاطيف والاسصتامثر ا 8بلغت م ابيف القطاع 
 % من أ رابح القطاع ا ال امل. 04% من أ رابح القطاع، بيامن اس تحاذ ال هيل عىل 45سامبا عىل 

  

 

 
 2014الحصة السوقية لكل بنك من إجمالي أرباح قطاع التجزئة للعام 

 2014الحصة السوقية لكل بنك من إجمالي أرباح قطاع الشركات للعام 

 2014الحصة السوقية لكل بنك من إجمالي أرباح قطاع الخزينة للعام 

الحصة السوقية لكل بنك من إجمالي أرباح قطاع الوساطة واالستثمار 
 2014للعام 

 2014مساهمة القطاعات التشغيلية في صافي الدخل لكل مصرف للعام 
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 ةظرة عىل بناد املزياةايف 

 القروض

% عن العام 04بمنا  4102ملاار رل  بهناييف  02448بلغ صاا حمفظيف القروض ا املصارف ال عادييف 

% عن الصعصام 00.2ملاار رل  وجسلت منًاا بص  538ال ابق. بلغت القروض املمناميف لقطاع الرشاكت 

% من مجماع القروض املمناميف من املصارف، بيامن بلغت القروض املمناميف لقصطصاع 48ال ابق، مثًلت 
% من اإجصي  الصقصروض 70% عن العام ال ابق، مثًلت 02ملاار رل  وجسلت منًاا بص  784التجايئيف 

% عصن الصعصام 71بعر أ ن منت بنحا  4102ملاار رل  بهناييف  028املرصفييف . القروض العقارييف بلغت 

% ا 8.8% مقارةيف بص 00.8ال ابق، وارتفعت حصهتا من اإجي  القروض املمناميف من املصارف اإىل 

 % مهنا اكةت من ةصيب قطاع الرشاكت.73% مهنا لقطاع التجايئيف بيامن 47العام ال ابق، تاةه 

 % من القروض، وتازعت احلصيف املتبقييف عىل ت عيف بناك.22.7اس تحاذت ثالثيف بناك عىل 

 اخملصصات 

مصلصاصار  4.3مقارةيف ابلعام ال ابق لتصصصل اإىل  4102% ا 7عراجعت خمصصات االئامتن االإجيلايف بص 

مصلصاصان رل   42218% لتصل اإىل 21رل ، سامه ا ذكل عراجع خمصصات قطاع الرشاكت بنحا 

 % من اإجي  اخملصصات.74فقط، وأ صبحت متٍثل 

ملاان رل ، وارتفعت حصصهتصا مصن  72858% لتصل اإىل 20بيامن ارتفعت خمصصات قطاع التجايئيف بص 

 %88اجي  اخملصصات اإىل 

 القروض الغري عامةل  

واصلت البناك ال عادييف حت ني جادة حمفظيف القروض حيث تباطأ  معر  القروض الغصري الصعصامصةل بص 

% مقارةيف ابلعام ال ابق، وذكل أ دى اإىل اخنفاض معر  القروض غري العامةل اإىل اإجي  القروض  4.3

% 077% بهناييف العام. هني ارتفع معر  التغطصاصيف لصاصصصل اإىل 0.82ةقطيف أ ساس لاصل اإىل  47بنحا 
 % ا العام ال ابق.041مقارةيف بص 

 الاستامثرات

% عن العام  03بمنا بلغ  4102ملاار رل  بهناييف  255بلغت حمفظيف الاستامثرات للمصارف ال عادييف 

% من اإجي  الاستامثرات ويلاه سامصبصا اذلي مصثصلصت 70.7ال ابق. مثلت استامثرات البنك ال هيل 

 % من اإجي  حمفظيف الاستامثرات للمصارف. 04استامثراته 

 
 2014الحصة السوقية من صافي القروض لكل بنك من إجمالي القطاع 

 2014توزيع القروض حسب القطاع لكل مصرف للعام 

 

 النمو السنوي لمخصصات االئتمان اإلجمالية

 2014النمو السنوي لمخصصات االئتمان حسب القطاع 

 2014الحصة السوقية الستثمارات كل بنك إلى استثمارات القطاع لعام 
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 املاجادات

% عن العام 04بمنا بلغ  4102ملاار رل  بهناييف  42185بلغ اإجي  املاجادات ا املصارف ال عادييف 

% مصن اإجصي  مصاجصادات املصصارف بصيصامن مصثصلصت 41.3ال ابق. مثلت ماجادات البنك ال هيل 

من اجصي   01.2% و01.4%، وبلغت ماجادات الرلض وسامبا 02.3ماجادات مرصف الراحجي 

 املاجادات عىل التاا . 

 

 الادائع

ملاار رل  مقارةصيف ابلصعصام  02471% لتصل اإىل 04، ت ارع منا اإجي  الادائع املرصفييف بص 4102بهناييف 

 % من اإجي  الادائع.40ملاار رل   متثل  787ال ابق، بلغت ودائع الهائات واجلهات احلكامييف مهنا 

% 41.4% من اإجي  الادائع، حيث اس تحاذ البنك ال هيل عىل 84واس تحاذت أ ربعيف مصارف عىل 

%، بيامن مصاز سصامصبصا والصرلض عصىل 08.3من احلصيف ال اقييف جملماع الادائع ومرصف الراحجي عىل 

 % للك مهني من ودائع ال امل.01

% لتبلغ بهنصايصيف الصعصام 07هالك الادائع ا ال امل ال عادييف اكن اكلتا  : الادائع حتت الطلب منًت بص 

% لتصل اإىل 01% من الادائع االإجيلايف، الادائع ل ةل جَسلت مناًا بص 42.73ملاار رل  متِثل  02187

% 8% من مجماع الادائع، بيامن ةًمت ودائع الادخار والادائع ال خصرى بصص70.05ملاار رل  متِثل  801

 % عىل التاا .5و

% من الادائع حتت الطلب ا ال امل، ومصازت 28.4اس تحاذ البنك ال هيل ومرصف الراحجي عىل  
 % من حصيف الادائع حتت الطاب.82.2املصارف العرشة ال خرى عىل 

 الرحبايف

%، وبلصغ مضصاعصف حصقصامل 08.0لاصل اإىل  4102ارتفع متاسط العائر عىل حقامل امل ابني بهناييف 

 مرة. 07.88مرة بيامن بلغ مضاعف ال عر للعائر  4.10امللكييف 

 02% وجسل عراجعا بااقع 4.53اس متر معر  هامش العائر للمصارف ابالخنفاض حيث بلغ بهناييف العام 

ةصقصطصيف  04و  08ةقاط أ ساس، بيامن بعض املصارف كبنك اجلاييرة والرلض ارتفع هامش العائر دلهي  بص 

 ةقطيف أ ساس عىل التاا . 488و 442أ ساس ب بب ارتفاع معر  القروض للادائع بص 

 

 2014الحصة السوقية لموجودات كل بنك إلى القطاع لعام 

 تغير هامش العائد

 2014الحصة السوقية لودائع كل بنك إلى ودائع القطاع لعام 

 2014تصنيف الودائع اإلجمالية للقطاع للعام 
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 أ مه املؤرشات املالايف

 

 ةظرة عىل أ مرث التطارات الترشيعايف املرصفييف 

أ صررت مؤس يف النقر العريب ال عادي )ساما( التحريث ال و  لضاابط الصمتصايصل  4102ا منتصف 

لايايم اعتبارا من  . ووعت هصذه الضصاابصط 4102سبمترب 04الاس هتاليك، ودخلت مزي التنفيذ بشلك اإ

عرة معايري للعالقيف ما بني املصارف ورشاكت المتايل من هجيف والعمصالء مصن هجصيف أ خصرى، ومصن أ مه 

مالحمها : زلدة م  تاى االإفصاح والشفافييف، وووع قااعر للتعامل مع امل  تفير بعراةل وشفافييف، وووع 

% من مبلغ المتايل 0مر أ قىص للرسام والتاكلاف االإدارييف اليت حتًصل من امل  تفير حباث ال عايير عن 

أ و مخ يف أ الف رل  أ هيي أ قل، والتأ كار عىل حق امل  تفير بتعجال سراد املتبقي من مبلغ المتايل دون 
حتمل لكفيف ال ةل عن املرة املتبقييف من العقر، واالإفصاح عن التلكفيف الفعلايف للمتايل مبا فهيصا الصتصاكلصاصف 

 والرسام االإدارييف.

ةعتقر أ ن هذا القرار س اؤثر عىل املصارف اليت ت  تحاذ عىل ن  بيف كبرية من قطاع التجايئيف وعىل رأ سها 

الراحجي، حيث س اؤدي لتباطؤ دخل الرسام واالإتعاب املرصفييف واليت برأ  أ ثرها ا الربع الرابع من العام 

 املايض.

من ةاةب أ خر أ علنت مؤس يف النقر العريب ال عادي )ساما( عن برء التطباق الالايايم الاكمل لنظام 

. وةرير ابذلكر أ ن )سصامصا( أ صصررت ا وقصت 4102مراقبيف رشاكت المتايل اعتبارًا من مطلع ةامفرب 

عرخيص مليرسيف أ نشطيف المتايل العقاري واالإجيار الصمتصايصيل  04عرخيصا مهنا  41سابق من العام املايض 

طصلصب عصرخصيصص حلصني  00عراخيص مليرسيف أ نشطيف متايلايف أ خرى، هني أ عطت ماافقيف أ ولايف عىل  2و

 اس تكي  االإجراءات النظامييف دلى وزارة التجارة والصناعيف.

ةعتقر أ ن ةظام مراقبيف رشاكت المتايل س اغري من عاامل املناف يف ا سامل المتايل مبصفصهصامصه الصااسصع، 

حيث س اتيح لرشاكت ةريرة ادلخا  ا ال امل، هني برأ ت بعض البناك ا انشاء رشاكت متصايصلصاصيف 

متخصصيف ل ةااع حمردة من المتايل، ما يعطي اإشارة اإىل أ ن هذه البناك س تعار النظر ا اسرتاتاجاصهتصا 

 التناف  ايف ا ال امل.

 

 اجلرو  املقابل حياي الرشاكت التابعيف للبناك ا قطاع المتايل : 

 المصرف  الشركات التابعة

 شركة أجل للخدمات المالية الرياض

 الجزيرة شركة أمان للتطوير العقاري واالستثماري

شركة أمالك العالمية للتمويل والتطوير 
 العقاري

 شركة أوريكس السعودية للتأجير التمويلي االستثمار

شركة اميريكان اكسبرس السعودية 
 المحدودة

 سكن لتمويل العقارات
 الفرنسي

 السعودي الفرنسي للتمويل والتأجير

 ساب شركة عقارات العربية المحدودة

 العربي الشركة السعودية لتمويل المساكن )سهل(

 االهلي شركة األسواق العقارية التجارية

 سعر اإلغالق المصرف

األسهم 
المصدرة 
 )بالمليون(

األسهم الحرة 
 )بالمليون(

صافي الدخل 
 )بالمليون(

حقوق 
المساهمين 

 )بالمليون(

القيمة 
السوقية 
 )بالمليون(

العائد على 
السهم 
 السعر للعائد )بالريال(

القيمة 
 الدفترية

السعر / 
القيمة 
 الدفترية

العائد على 
حقوق 

 المساهمين

كفاية رأس 
المال 

 األساسي

كفاية رأس 

المال 
األساسي 
 +المساند

%12.5 1.47 11.84 12.03 1.45 52,350 35,537 4,352 1,423 3,000 17.45 الرياض  16.8%  17.3%  

%9.6 1.95 15.39 21.03 1.43 12,040 6,158 572 357 400 30.10 الجزيرة  11.8%  14.0%  

%13.0 1.37 18.23 11.38 2.21 16,348 11,852 1,436 349 650 25.15 االستثمار  14.1%  17.1%  

%18.1 2.25 18.79 13.29 3.19 24,193 10,742 1,821 158 572 42.33 الهولندي  11.2%  15.9%  

%14.2 1.63 21.96 12.31 2.92 43,272 26,471 3,516 648 1,205 35.90 الفرنسي  14.8%  17.3%  

%17.4 1.98 17.38 12.16 2.84 51,870 26,071 4,266 488 1,500 34.58 ساب  15.6%  17.5%  

%14.4 1.69 20.60 12.17 2.88 35,000 20,601 2,875 486 1,000 35.00 العربي  14.1%  14.9%  

%13.6 1.43 19.39 11.15 2.50 55,800 38,784 5,005 1,005 2,000 27.90 سامبا  19.2%  19.9%  

%17.0 2.35 25.78 14.44 4.21 98,719 41,896 6,836 1,186 1,625 60.75 الراجحي  18.5%  19.6%  

%15.7 3.40 14.72 23.23 2.16 20,072 5,891 864 282 400 50.18 البالد  15.6%  16.7%  

%7.3 1.98 11.95 28.17 0.84 35,625 17,939 1,264 1,036 1,500 23.75 اإلنماء  25.6%  26.1%  

%19.7 2.94 22.60 15.40 4.33 133,280 45,214 8,655 713 2,000 66.64 األهلي  14.7%  17.2%  

إجمالي 
 القطاع

 15,852 8,131 41,465 287,158 578,569 2.62 13.95 18.12 2.01 15.1%  16.2%  17.8%  
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 أ مراث ةميف :
 مرصف االإمناء

رل   1.81% بااقع 8، بن  بيف 4108مارس  48ا   من املقرر البرء ا رصف ال رابح النقرييف مل ابي مرصف الامناء
 .4108مارس 04واليت مت اعامتدها ا اجامتع امجلعايف العاميف للمرصف ا  4102لل ه  ك رابح عن العام 

 البنك ال عادي الهالنري
، وقررت امجلعايف العاميف املاافقيف عىل تازيصع أ رابح 4108مارس  03اةعقرت امجلعايف العاميف للبنك ال عادي الهالنري ا 

% من خال  تازيع أ سه  منصحصيف  41% وبااقع رل  وامر للك سه ، وزلدة رأ س ما  البنك بن  بيف  01ةقرييف بن  بيف 
 .4108مارس  48أ سه ، وسيبرأ  رصف ال رابح النقرييف ا اترخي  8بااقع سه  للك 

 بنك سامبا 
% وبصااقصع  3مارس اجلاري تازيع أ رابح ةقرييف بن ص صبصيف  05أ قرت امجلعايف العمامييف غري العادييف جملماعيف سامبا املالايف ا 

ملصاصار  41ملاار رل  اإىل  04، هني أ قرت امجلعايف زلدة رأ سي  اجملماعيف من 4102رل  لل ه  عن النصف الثاين  1.31
 4108مصارس  70أ سه ، ومت حترير يام  7%، وبااقع سهمني للك  44.44رل ، من خال  تازيع أ سه  منحيف بن  بيف 

 لرصف ال رابح النقرييف. 

 بنك الرلض
% 7.8، وها ةفس يام أ حقييف أ رابح ةقرييف بن  بصيف 4108ابريل  04من املقرر أ ن تنعقر امجلعايف العاميف لبنك الرلض ا 

 .4108ابريل  41، عىل أ ن يمت رصف ال رابح برءا من يام 4102هلةل لل ه  عن النصف الثاين من عام  78وبااقع 

 البنك ال هيل التجاري
، ومت حترير ةفس الاام لتحرير أ حقييف أ رابح 4108ابريل  5من املقرر أ ن تنعقر امجلعايف العاميف للبنك ال هيل التجاري ا 

 .4102هلةل لل ه  عن النصف الثاين لعام  48% وبااقع 4.8ةقرييف بن  بيف 

 بنك البالد
، ومن املقرر أ ن تعمتر امجلعايف تصازيصع أ سصهص  4108ابريل  02اعلن البنك عن ماعر اجامتع امجلعايف العاميف غري العادييف ا 

، ومت 4102رل  لل ه  عصن عصام  1.81أ سه  قامئ(، فضال عن تازيع ةقري بقمييف  2سه  للك  0% ) 48جماةايف بااقع 
 حترير يام امجلعايف العاميف ل حقييف التازيع.

 ال عادي الفرنيس
ومت حترير يام امجلعايف ك سصاس لصتصحصريصر أ حصقصيصيف  4108ابريل  08س تجمتع امجلعايف العاميف للبنك ال عادي الفرنيس ا 

، مصتصاقصع أ ن يصمت 4102هلةل لل ه  الاامر عن النصف الثصاين لصعصام  81% بااقع 8احلصا  عىل أ رابح ةقرييف بن  بيف 
 .4108مايا  7الرصف ا 

 اجلاييرة
 .4108ابريل  44من املقرر اجمتـاع امجلعيـــيف العامـــيف العادييف لبنك اجلاييرة ا 

 

 ةظرة م  تقبلايف
  ةفامل احلكايم عىل من املتاقع أ ن يكان أ ثر اخنفاض أ سعار النفط عىل المنا الاقتصادي خمفف ب بب زلدة االإ

 حنا معاكس لدلورات الاقتصادييف.

  ابلن  بيف للقطاع املرصا، قر تؤدي ال اثر الغري مبارشة الخنفاض أ سعار النفط مع مرور الاقت اإىل خفض جادة
ةفامل احلكايم والمنا غري النفطي.  ال صا  وم  تاى ال  ااةل والرحبايف، ةظرا لالرتباط القاي ما بني االإ

  من ةاةب أ خر فاإن احتفاظ املصارف ال عادييف مب  تالت عالايف من رأ س املا  الاقايئ، ومعر  منخفض
ةفامل احلكايم.  للقروض املتعرثة وم  تاى س ااةل مرتفع، س اجعلها ا ماقف أ قاى ملقابةل اخنفاض االإ

  تاقعات البنك الاحتااطي الفيررا  تشري اإىل احامت  كبري ابلبرء بتشرير ال  ااسيف النقرييف خال  النصف الثاين
ن ارتفاع معر  الادائع حتت  ىل تباطؤ منا االئامتن احمليل، ومن ةاةب أ خر فاإ من هذا العام، هذا ال مر قر يؤدي اإ

 الطلب اإىل اجي  الادائع جيعل املصارف ا ماقف مرحي مقارةيف ابملصارف العاملايف.

  ةعتقر أ ن برء رسلن ةظام مراقبيف رشاكت المتايل س اغري من عاامل املناف يف ا قطاع المتايل بشلك عام عىل
ىل ال امل اذلي اكن فيه عرد حمرود من  املرى املتاسط والبعار، حيث س اتيح لرشاكت ةريرة ادلخا  اإ

 الالعبني لفرتة طايةل.
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 صافي الدخل  المساهمة إلى القطاع

 2114 2113 النمو 2114 2113 المصرف

% 10 4,352.41 3,947.11 الرياض  10.5%  10.5%  

%(12) 572.38 650.56 الجزيرة  1.7%  1.4%  

% 12 1,436.48 1,286.83 استثمار  3.4%  3.5%  

% 21 1,820.90 1,501.58 الهولندي  4.0%  4.4%  

% 46 3,516.37 2,405.58 الفرنسي  6.4%  8.5%  

% 13 4,266.08 3,773.82 ساب  10.0%  10.3%  

% 14 2,877.08 2,525.12 العربي  6.7%  6.9%  

% 11 5,005.11 4,510.03 سامبا  11.9%  12.0%  

%(8) 6,836.17 7,437.99 الراجحي  19.7%  16.4%  

% 19 864.03 723.83 البالد  1.9%  2.1%  

% 26 1,264.43 1,004.76 االنماء  2.7%  3.0%  

% 10 8,793.21 7,989.92 األهلي  21.2%  21.1%  

%10 41,604.64 37,757.12 اإلجمالي  100.0%  100.0%  

 صافي دخل العموالت الخاصة النسبة إلى إيرادات المصرف

 2114 2113 النمو 2114 2113 المصرف

% 766 20001662 20279611 الرياض  0160%  0166%  

% 0166 00222611 00666672 الجزيرة  662%  667%  

% 0661 00207622 00022671 استثمار  667%  060%  

% 6060 00722691 00260690 الهولندي  062%  067%  

% 0062 00102671 00020601 الفرنسي  966%  962%  

% 766 20126620 00907601 ساب  161%  160%  

% 960 00266626 00092671 العربي  960%  966%  

% 062 20270602 20261661 سامبا  761%  760%  

% 069 70109606 70227619 الراجحي  6161%  0762%  

% 969 00107601 722626 البالد  661%  661%  

% 0060 60192672 00102612 االنماء  261%  260%  

% 0069 000691620 010172661 األهلي  6069%  6662%  

% 5,4 42.611,25 11.126,64 اإلجمالي  622,2%  622,2%  

 إجمالي اإليرادات  المساهمة إلى القطاع

 2114 2113 النمو 2114 2113 المصرف

%00 10100699 90192616 الرياض  0166%  0162%  

%60 60662602 00107660 الجزيرة  662%  667%  

%62 60200601 60102629 استثمار  667%  060%  

%66 00016602 60202679 الهولندي  061%  266%  

%02 20912619 20126622 الفرنسي  960%  962%  

%06 20216660 20100621 ساب  162%  162%  

%1 20219617 20017626 العربي  962%  960%  

%2 90012619 90111620 سامبا  0160%  769%  

%0- 000222679 000122612 الراجحي  0767%  0161%  

%7 60179612 00709660 البالد  661%  661%  

%02 60207612 60697611 االنماء  060%  062%  

%7 020661660 020129622 األهلي  6062%  6062%  

%7 920920622 270261670 اإلجمالي  01161%  01161%  

 إجمالي المصاريف  المساهمة إلى القطاع

 2114 2113 النمو 2114 2113 المصرف

%02 00912611 00010691 الرياض  0161%  0161%  

%21 00229626 00019622 الجزيرة  069%  261%  

%06 00092660 171622 استثمار  661%  062%  

%66 00022611 00000629 الهولندي  062%  067%  

%02- 60691627 60221661 الفرنسي  160%  262%  

%1 60022621 60020610 ساب  261%  261%  

%0 60229627 60261617 العربي  166%  969%  

%2- 60092601 60271602 سامبا  961%  267%  

%9 20101611 20219612 الراجحي  6166%  0761%  

%0 00600616 00070621 البالد  061%  062%  

%9 00022620 00620611 االنماء  261%  067%  

%00 90297620 20201676 األهلي  6167%  6069%  

%1 020206696 000972607 اإلجمالي  01161%  01161%  

 *4102ملخص القاامئ املالايف للمصارف بهناييف العام 
 دخل العموالت الخاصة المساهمة إلى القطاع

 2114 2113 النمو 2114 2113 المصرف

%961 20722662 20209622 الرياض  0160%  0166%  

%0161 00722619 00222600 الجزيرة  060%  062%  

%0267 60022697 00112602 استثمار  062%  069%  

%0162 60212676 60172620 الهولندي  067%  260%  

%966 20222626 20629612 الفرنسي  967%  967%  

%262 20262672 20012602 ساب  166%  161%  

%069 20170667 00722671 العربي  962%  961%  

%167 20120611 20779660 سامبا  760%  169%  

%061 010606626 010002691 الراجحي  0167%  0962%  

%0160 00196627 792622 البالد  061%  061%  

%0060 60612696 60161691 االنماء  061%  067%  

%0260 000217602 000117627 األهلي  6661%  6062%  

%5,2 45.264,16 46.115,25 اإلجمالي  622,2%  622,2%  

 مصاريف العموالت الخاصة النسبة إلى إيرادات المصرف

 2114 2113 النمو 2114 2113 المصرف

%(169) 102611 161622 الرياض  0062%  0162%  

% 6161 217697 266601 الجزيرة  261%  262%  

% 6162 262660 207601 استثمار  966%  166%  

% 0166 261602 290697 الهولندي  262%  261%  

%(0260) 921622 170692 الفرنسي  0662%  761%  

%(0262) 220602 222612 ساب  766%  960%  

%(0961) 221629 291611 العربي  967%  260%  

%(262) 229696 221670 سامبا  262%  261%  

%(0260) 072661 222620 الراجحي  262%  266%  

% 7167 20626 61610 البالد  162%  169%  

% 0062 601691 012612 االنماء  662%  669%  

% 0261 60001621 00900627 األهلي  6069%  0160%  

% 1,6 5.115,61 5.221,62 اإلجمالي  622,2%  622,2%  

 *جميع األرقام بالمليون لاير ما لم يذكر خالف ذلك
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 صافي الدخل لقطاع التجزئة  المساهمة إلى:

 النمو 2114 2113 المصرف

صافي دخل 

 المصرف

صافي دخل 

 القطاع

% 1  00620621  00027611 الرياض  60 %  0167%  

(011602) الجزيرة  (60622)  (97)%   -166%  

% 02  766617  291607 استثمار  02 %  161%  

% 20  017622  071601 الهولندي  02 %  669%  

%(02)  027617  622692 الفرنسي  2 %  062%  

% 62  172622  902622 ساب  60 %  969%  

% 01  210672  227629 العربي  66 %  266%  

%(07)  960692  170606 سامبا  02 %  266%  

%(2)  20070660  20216679 الراجحي  92 %  2269%  

%(00)  020622  622629 البالد  66 %  062%  

% 001  021671  02679 االنماء  00 %  062%  

%(02)  00669679  00122600 األهلي  02 %  0162%  

%(6)  000212620  000111621 اإلجمالي  69 %  01161%  

 صافي الدخل لقطاع الشركات  المساهمة إلى:

 النمو 2114 2113 المصرف

صافي دخل 

 المصرف

صافي دخل 

 القطاع

% 7  60972607  60221621 الرياض  20 %  0261%  

(26699)  602617 الجزيرة  (001)%   -166%  

% 09  169692  212602 استثمار  00 %  269%  

% 9  00077602  00012697 الهولندي  22 %  967%  

% 22  60020620  00210620 الفرنسي  26 %  0660%  

% 02  60027617  00170620 ساب  21 %  0666%  

% 02  00622692  702621 العربي  22 %  960%  

% 07  00772622  00210616 سامبا  21 %  0060%  

%(01)  612610  626607 الراجحي  0 %  066%  

% 92  291602  621666 البالد  26 %  669%  

% 60  921601  219610 االنماء  27 %  260%  

% 26  00219612  60272621 األهلي  22 %  6167%  

% 60  090221610  020001660 اإلجمالي  20 %  01161%  

 صافي الدخل لقطاع الخزينة  المساهمة إلى:

 النمو 2114 2113 المصرف

صافي دخل 

 المصرف

صافي دخل 

 القطاع

% 00  00007601  00162622 الرياض  60 %  762%  

% 00  271612  206620 الجزيرة  97 %  261%  

% 6  221616  200670 استثمار  62 %  260%  

% 062  221676  072602 الهولندي  61 %  062%  

% 27  00112600  206620 الفرنسي  67 %  160%  

% 9  00006619  00122621 ساب  62 %  760%  

%(01)  972602  116622 العربي  67 %  262%  

% 02  00962607  00216629 سامبا  02 %  0266%  

%(06)  00620622  00211609 الراجحي  01 %  0166%  

%(1)  11622  11619 البالد  06 %  169%  

% 9727  007620  0679 االنماء  62 %  662%  

% 2  00027609  00100601 األهلي  01 %  6261%  

% 06  060097621  010126622 اإلجمالي  61 %  01161%  

 صافي الدخل لقطاع الوساطة واالستثمار  المساهمة إلى:

 النمو 2114 2113 المصرف
صافي دخل 

 المصرف

صافي دخل 

 القطاع

% 02  622621  661622 الرياض  2 %  12.4% 

% 26  072602  061670 الجزيرة  67 %  9.5% 

% 27  20601  00620 استثمار  6 %  2.6% 

% 92  01606  60622 الهولندي  6 %  1.9% 

% 29  092620  006691 الفرنسي  2 %  8.6% 

%(00)  017622  060609 ساب  0 %  5.3% 

% 20  20662  09620 العربي  6 %  3.0% 

% 62  222672  222622 سامبا  00 %  27.5% 

%(29)  079621  092629 الراجحي  0 %  9.6% 

% 06  02616  00679 البالد  2 %  1.7% 

% 971  02622  0679 االنماء  0 %  1.7% 

% 077  000616  000621 األهلي  2 %  16.2% 

% 62  60129621  00222620 اإلجمالي  2 %  100.0% 

 4102ملخص القاامئ املالايف للمصارف بهناييف العام 

 قروض األفراد بنهاية ديسمبر المساهمة إلى القطاع

 2114 2113 النمو 2114 2113 المصرف

%02 07020166 02001160 الرياض  761%  767%  

%66 02012162 06001260 الجزيرة  062%  069%  

%62 00021262 7002160 استثمار  669%  667%  

%21 00020260 1000267 الهولندي  662%  667%  

%0 7066166 7002060 الفرنسي  662%  660%  

%7 62000169 60019061 ساب  267%  262%  

%01 62012762 66019269 العربي  262%  260%  

%2 07012162 01072760 سامبا  262%  261%  

%06 022012160 067071060 الراجحي  0962%  0262%  

%9 01002067 7021267 البالد  669%  662%  

%69 00071962 7001262 االنماء  669%  061%  

%61 90012160 27090269 األهلي  0966%  0160%  

%02 072026061 029020162 اإلجمالي  01161%  01161%  

 قروض الشركات بنهاية ديسمبر المساهمة إلى القطاع

 2114 2113 النمو 2114 2113 المصرف

%(0) 72010262 79022762 الرياض  0662%  0167%  

% 02 62022269 60012661 الجزيرة  667%  061%  

% 61 22062260 01021967 استثمار  267%  260%  

% 07 22012261 22002760 الهولندي  261%  266%  

% 2 011020066 016012262 الفرنسي  0060%  0662%  

% 1 71011769 16079262 ساب  0162%  0160%  

% 61 97072266 22020167 العربي  162%  760%  

% 01 012062961 72021061 سامبا  0660%  0661%  

% 7 20020162 21066060 الراجحي  962%  960%  

% 67 01021261 02002061 البالد  061%  660%  

% 01 26010161 02092161 االنماء  262%  261%  

% 09 022022262 062010067 األهلي  0267%  0262%  

% 00 192026266 912091260 اإلجمالي  01161%  01161%  

 جميع األرقام بالمليون لاير ما لم يذكر خالف ذلك
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 إجمالي الموجودات بنهاية ديسمبر المساهمة إلى القطاع

 2114 2113 النمو 2114 2113 المصرف

%2 6020217 6120622 الرياض  0061%  0166%  

%00 220222 270792 الجزيرة  066%  066%  

%02 700262 110272 استثمار  260%  262%  

%60 720207 110169 الهولندي  260%  262%  

%00 0110999 0910129 الفرنسي  760%  761%  

%2 0190217 0990016 ساب  762%  167%  

%07 0220221 0090702 العربي  962%  961%  

%2 6090077 6120109 سامبا  0167%  0162%  

%01 0190906 6970190 الراجحي  0267%  0269%  

%62 220601 020060 البالد  067%  666%  

%61 110126 200110 االنماء  062%  067%  

%02 2020191 0990619 األهلي  6160%  6169%  

%06 601710262 001960227 اإلجمالي  01161%  01161%  

 صافي االستثمارات بنهاية ديسمبر المساهمة إلى القطاع

 2114 2113 النمو 2114 2113 المصرف

%1 220720669 200201617 الرياض  0162%  762%  

%01- 000002679 060279600 الجزيرة  061%  660%  

%00 660072672 020127622 استثمار  260%  262%  

%06 010271660 020920600 الهولندي  261%  061%  

%06 220171610 020612660 الفرنسي  166%  766%  

%60 220011616 090077622 ساب  761%  760%  

%61 000192660 610621609 العربي  261%  267%  

%9 210222671 220200691 سامبا  0060%  0661%  

%1 260227626 070290612 الراجحي  762%  169%  

%21 60202600 00229619 البالد  162%  162%  

%27 10102602 20077629 االنماء  060%  062%  

%66 0260710612 0620672610 األهلي  0160%  0060%  

%09 2110601622 2020662629 اإلجمالي  01161%  01161%  

 صافي القروض بنهاية ديسمبر المساهمة إلى القطاع

 2114 2113 النمو 2114 2113 المصرف

%6 0000271669 0000071622 الرياض  0062%  0162%  

%01 200622622 020772692 الجزيرة  060%  060%  

%60 290296620 290222619 استثمار  266%  262%  

%66 220029610 200600662 الهولندي  269%  260%  

%2 0020221621 0000012671 الفرنسي  767%  766%  

%7 0020661611 0120002670 ساب  762%  760%  

%09 0100962616 110222600 العربي  961%  166%  

%7 0620197622 0000222609 سامبا  0161%  761%  

%01 6120707672 0120100660 الراجحي  0262%  0260%  

%60 610022669 600202626 البالد  660%  666%  

%07 200202671 220760626 االنماء  261%  266%  

%01 6610966602 0190219612 األهلي  0262%  0962%  

%0660 006220292627 000670002612 اإلجمالي  01161%  01161%  

 القروض غير العاملة بنهاية ديسمبر المساهمة إلى القطاع

 2114 2113 النمو 2114 2113 المصرف

%(09) 0012767 0062262 الرياض  266 %  260 %  

%(02) 02767 26762 الجزيرة  660 %  067 %  

% 01 20262 07261 استثمار  067 %  666 %  

% 02 12062 90162 الهولندي  062 %  266 %  

%(66) 0001662 0020962 الفرنسي  962 %  267 %  

%(6) 0027267 0026260 ساب  962 %  962 %  

% 7 0017266 0011062 العربي  267 %  262 %  

%(09) 0022769 6010062 سامبا  761 %  160 %  

%(06) 6022269 0011969 الراجحي  0269 %  0060 %  

%(9) 20169 22167 البالد  660 %  666 %  

% 02 02160 01662 االنماء  062 %  061 %  

% 9 1000160 9011069 األهلي  0160 %  2067 %  

%(0) 07017961 61022160 اإلجمالي  01161 %  01161 %  
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 إجمالي ودائع العمالء بنهاية ديسمبر المساهمة إلى القطاع

 2114 2113 النمو 2114 2113 المصرف

%9 0220197 0200611 الرياض  0162%  0161%  

%00 220227 210110 الجزيرة  060%  060%  

%62 910900 290122 استثمار  067%  260%  

%62 920102 200192 الهولندي  266%  269%  

%01 0220692 0000210 الفرنسي  761%  167%  

%2 0220191 0010720 ساب  762%  167%  

%66 0670200 0120090 العربي  960%  967%  

%0 0200972 0210009 سامبا  0161%  0161%  

%00 6220199 6000217 الراجحي  0267%  0269%  

%62 020962 670011 البالد  661%  666%  

%07 270261 260920 االنماء  667%  062%  

%00 0000172 0110210 األهلي  6162%  6162%  

%06 002020176 002270202 اإلجمالي  01161%  01161%  

 إجمالي القروض إلى إجمالي الودائع بنهاية ديسمبر

   التغير 2114 2113 المصرف

%87 الرياض  83%  (4)%    

%74 الجزيرة  77%  3 %    

%85 استثمار  82%  (2)%    

%88 الهولندي  87%  (1)%    

%86 الفرنسي  82%  (4)%    

%78 ساب  81%  3 %    

%85 العربي  82%  (3)%    

%74 سامبا  77%  4 %    

%83 الراجحي  82%  (0)%    

%84 البالد  79%  (4)%    

%106 االنماء  91%  (15)%    

%64 األهلي  68%  4 %    

%79.04 اإلجمالي  78.97%  (0)%    

 جميع األرقام بالمليون لاير ما لم يذكر خالف ذلك
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 مخصصات االئتمان  المساهمة إلى القطاع

 2114 2113 النمو 2114 2113 المصرف

% 20 711612 269626 الرياض  761%  0060%  

% 010 010600 002602 الجزيرة  067%  269%  

% 000 660601 012611 استثمار  062%  060%  

% 21 022620 601621 الهولندي  060%  260%  

%(22) 061670 729626 الفرنسي  0069%  269%  

% 61 221692 092601 ساب  262%  269%  

%(06) 221611 262677 العربي  761%  160%  

%(21) 020600 020602 سامبا  260%  660%  

%(6) 60006601 60027627 الراجحي  0062%  0260%  

9626- 092667 البالد  (012)%  662%   

%(20) 020629 692666 االنماء  067%  662%  

% 62 772622 972602 األهلي  0062%  0269%  

%(0) 20992691 20770692 اإلجمالي  01161%  01161%  

 معدل التغطية )مرة( 

 المصرف

الربع الثالث 

2113 

الربع الثالث 

   التغير 2114

    0.36 1.89 1.53 الرياض

    0.19 1.73 1.54 الجزيرة

    0.10 1.88 1.78 استثمار

(0.01) 1.61 1.61 الهولندي    

    0.49 1.95 1.46 الفرنسي

    0.13 1.61 1.48 ساب

    0.13 2.18 2.05 العربي

    0.15 1.61 1.45 سامبا

    0.52 1.96 1.44 الراجحي

(0.03) 1.92 1.94 البالد    

    0.18 1.88 1.70 االنماء

(0.00) 0.62 0.62 األهلي    

    0.13 1.33 1.20 اإلجمالي

 مخصصات االئتمان لألفراد  المساهمة إلى القطاع

 2114 2113 النمو 2114 2113 المصرف

% 61  062661  620611 الرياض  761%  166%  

% 19  009620  26672 الجزيرة  666%  667%  

% 096  99617  61607 استثمار  061%  067%  

% 26  21629  22606 الهولندي  062%  069%  

%(01)  600622  602611 الفرنسي  160%  260%  

% 62  621620  610661 ساب  960%  260%  

% 1  600626  600601 العربي  962%  260%  

% 0  77696  71692 سامبا  062%  662%  

% 00  00271611  00002600 الراجحي  0762%  0960%  

(97662)  20622 البالد  (662)%  666%   

% 021  062611  26609 االنماء  061%  060%  

% 026  00171601  220616 األهلي  0261%  6960%  

%20  00717620  60160629 اإلجمالي  01161%  01161%  

 مخصصات االئتمان للشركات  المساهمة إلى القطاع

 2114 2113 النمو 2114 2113 المصرف

% 22  292612  090622 الرياض  760%  6067%  

% 626  622621  90601 الجزيرة  061%  0061%  

% 11  022660  92620 استثمار  067%  261%  

% 21  692672  090609 الهولندي  260%  0062%  

%(12)  017661  966622 الفرنسي  0160%  262%  

%(02)  611662  609696 ساب  267%  160%  

%(01)  009622  200627 العربي  0160%  0261%  

%(12)  20620  622626 سامبا  262%  069%  

%(00)  166601  00600602 الراجحي  0161%  0260%  

%(66)  12692  000610 البالد  661%  062%  

%(10)  02621  666612 االنماء  262%  062%  

(212616)  019619 األهلي  (222)%  669%   

%(21)  60217610  00777622 اإلجمالي  01161%  01161%  

 4102ملخص القاامئ املالايف للمصارف بهناييف العام 

 توزيع الودائع بنهاية ديسمبر

 الودائع ألجل حسابات االدخار حسابات تحت الطلب 

 النمو 2114 2113 المصرف

المساهمة إلى 

 النمو 2114 2113 القطاع

المساهمة إلى 

 النمو 2114 2113 القطاع

المساهمة إلى 

 القطاع

%2 900217 290222 الرياض  261%  616 617 0%  062%  920092 160019 7%  0260%  

%01 620209 070021 الجزيرة  662%       161%  690200 690001 -0%  260%  

%29 070227 000006 استثمار  067%  220 227 0%  062%  260006 270076 09%  769%  

%61 670722 620726 الهولندي  661%  202 211 -2%  666%  020292 220621 69%  167%  

%60 0160027 160762 الفرنسي  769%  227 201 -0%  662%  220121 010602 -02%  962%  

%02 120212 920901 ساب  166%  20212 20122 0%  0966%  220002 210602 -1%  761%  

%60 270622 290017 العربي  262%  012 77 -2%  162%  260120 220209 69%  0169%  

%2 0190290 0160171 سامبا  0166%  20907 20029 00%  0262%  200722 210126 -9%  161%  

%00 6610970 6120692 الراجحي  6069%       161%  610960 660202 7%  262%  

%07 620129 660220 البالد  662%  00127 00619 2%  0962%  60922 20102 006%  060%  

%22 060100 600777 االنماء  061%       161%  610211 620160 00%  260%  

%9 6200712 6020717 األهلي  6067%  021 026 0%  161%  200172 290102 62%  0060%  

%00 001200012 7610101 اإلجمالي  01161%  090222 010220 2%  01161%  2200260 2010170 01%  01161%  

 جميع األرقام بالمليون لاير ما لم يذكر خالف ذلك
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 العائد على األصول 

   التغير 2114 2113 المصرف

%1.9 الرياض  2.0%  0.1 %    

%1.1 الجزيرة  0.9%  (0.2)%    

%1.6 استثمار  1.5%  (0.1)%    

%1.9 الهولندي  1.9%  0.0 %    

%1.4 الفرنسي  1.9%  0.4 %    

%2.1 ساب  2.3%  0.1 %    

%1.8 العربي  1.7%  (0.1)%    

%2.2 سامبا  2.3%  0.1 %    

%2.7 الراجحي  2.2%  (0.4)%    

%2.0 البالد  1.9%  (0.1)%    

%1.6 االنماء  1.6%  (0.0)%    

%2.1 األهلي  2.0%  (0.1)%    

%2.0 اإلجمالي  2.0%  (0.0)%    

 النقدية إلى الودائع الجارية 

   التغير 2114 2113 المصرف

%38 الرياض  41%  3.3%    

%54 الجزيرة  43%  (10.8)%    

%89 استثمار  51%  (38.2)%    

%34 الهولندي  34%  (0.1)%    

%24 الفرنسي  22%  (2.2)%    

%39 ساب  25%  (14.2)%    

%31 العربي  33%  2.6 %    

%25 سامبا  21%  (4.2)%    

%22 الراجحي  22%  (0.1)%    

%46 البالد  49%  3.6 %    

%45 االنماء  51%  6.0 %    

%23 األهلي  19%  (3.6)%    

%29 اإلجمالي  26%  (2.4)%    

 الودائع تحت الطلب إلى حقوق الملكية )مرة( 

   التغير 2114 2113 المصرف

    0.02 2.0 2.0 الرياض

    0.95 4.3 3.3 الجزيرة

    0.36 1.7 1.3 استثمار

    0.14 2.8 2.7 الهولندي

    0.30 3.9 3.6 الفرنسي

    0.05 3.3 3.3 ساب

    0.37 3.4 3.0 العربي

(0.16) 2.8 2.9 سامبا    

    0.10 5.5 5.4 الراجحي

    0.12 4.6 4.4 البالد

    0.48 1.8 1.3 االنماء

(0.16) 5.4 5.5 األهلي    

    0.11 3.64 3.54 اإلجمالي

 النقدية إلى إجمالي الودائع 

   التغير 2114 2113 المصرف

%17 الرياض  18%  1.3%    

%22 الجزيرة  21%  (0.6)%    

%21 استثمار  14%  (6.7)%    

%14 الهولندي  13%  (0.5)%    

%15 الفرنسي  15%  0.2 %    

%21 ساب  15%  (6.2)%    

%17 العربي  18%  1.2 %    

%16 سامبا  13%  (2.5)%    

%20 الراجحي  20%  (0.1)%    

%36 البالد  36%  0.6 %    

%23 االنماء  28%  4.3 %    

%18 األهلي  15%  (3.3)%    

%18 اإلجمالي  17%  (1.3)%    
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 النقدية إلى إجمالي األصول 

   التغير 2114 2113 المصرف

%12.4 الرياض  13.6%  1.3 %    

%17.3 الجزيرة  17.2%  (0.1)%    

%14.8 استثمار  10.7%  (4.1)%    

%10.5 الهولندي  10.4%  (0.1)%    

%11.6 الفرنسي  11.7%  0.1 %    

%16.6 ساب  11.6%  (5.0)%    

%12.9 العربي  14.1%  1.2 %    

%12.3 سامبا  10.2%  (2.2)%    

%16.2 الراجحي  16.3%  0.0 %    

%28.5 البالد  29.3%  0.8 %    

%15.8 االنماء  20.3%  4.5 %    

%14.3 األهلي  11.2%  (3.1)%    

%14.3 اإلجمالي  13.3%  (1.0)%    

 القروض غير العاملة إلى إجمالي القروض

   التغير 2114 2113 المصرف

%0.9 الرياض  0.8%  (0.2)%    

%1.2 الجزيرة  0.9%  (0.3)%    

%0.8 استثمار  0.8%  (0.1)%    

%1.4 الهولندي  1.3%  (0.1)%    

%1.4 الفرنسي  1.0%  (0.3)%    

%1.4 ساب  1.3%  (0.1)%    

%1.1 العربي  1.0%  (0.1)%    

%1.8 سامبا  1.3%  (0.4)%    

%1.6 الراجحي  1.3%  (0.3)%    

%1.9 البالد  1.5%  (0.4)%    

%0.7 االنماء  0.6%  (0.0)%    

%4.2 األهلي  3.8%  (0.4)%    

%1.77 اإلجمالي  1.54%  (0.2)%    

 جميع األرقام بالمليون لاير ما لم يذكر خالف ذلك
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 إجمالي حقوق المساهمين بنهاية ديسمبر المساهمة إلى القطاع

 2114 2113 النمو 2114 2113 المصرف

%2 020209600 000191606 الرياض  0667%  0660%  

%9 20021612 20961622 الجزيرة  666%  660%  

%02 000126600 010626691 استثمار  067%  260%  

%02 010920611 70210620 الهولندي  062%  069%  

%02 620290602 600602620 الفرنسي  161%  766%  

%02 620190660 660106611 ساب  169%  761%  

%1 610207692 070011620 العربي  960%  960%  

%00 010706611 020701621 سامبا  0060%  0062%  

%7 200172607 010279696 الراجحي  0269%  0262%  

%02 20170602 20011617 البالد  067%  661%  

%9 090707660 020100670 االنماء  262%  266%  

%01 220761617 260202601 األهلي  0266%  0266%  

%0166 6170100602 6260011660 اإلجمالي  01161%  01161%  

 العائد على حقوق المساهمين بنهاية ديسمبر 

   التغير 2114 2113 المصرف

%11.4 الرياض  12.5%  1.2 %    

%10.9 الجزيرة  9.6%  (1.3)%    

%11.6 استثمار  13.0%  1.4 %    

%14.9 الهولندي  18.1%  3.2 %    

%9.7 الفرنسي  14.2%  4.5 %    

%15.4 ساب  17.4%  2.0 %    

%12.7 العربي  14.4%  1.8 %    

%12.2 سامبا  13.6%  1.3 %    

%18.5 الراجحي  17.0%  (1.5)%    

%13.2 البالد  15.7%  2.6 %    

%5.8 االنماء  7.3%  1.5 %    

%17.9 األهلي  19.7%  1.8 %    

%13.7 اإلجمالي  15.1%  1.4 %    

 هامش العائد بنهاية ديسمبر 

   التغير 2114 2113 المصرف

    %0.16 %2.82 %2.66 الرياض

    %0.19 %2.86 %2.67 الجزيرة

   (%0.24) %1.93 %2.17 استثمار

    %0.03 %2.34 %2.31 الهولندي

    %0.06 %2.35 %2.30 الفرنسي

   (%0.08) %2.52 %2.61 ساب

   (%0.25) %2.64 %2.89 العربي

   (%0.19) %2.50 %2.69 سامبا

   (%0.31) %3.96 %4.27 الراجحي

   (%0.47) %3.32 %3.79 البالد

   (%0.23) %3.35 %3.58 االنماء

   (%0.22) %3.03 %3.25 األهلي

   (%0.14) %2.87 %3.01 اإلجمالي

 المخصصات إلى القروض بنهاية ديسمبر

   التغير 2114 2113 المصرف

%1.45 الرياض  1.47%  0.0 %    

%1.86 الجزيرة  1.52%  (0.3)%    

%1.46 استثمار  1.41%  (0.0)%    

%2.19 الهولندي  2.03%  (0.2)%    

%1.95 الفرنسي  1.94%  (0.0)%    

%2.08 ساب  2.04%  (0.0)%    

%2.27 العربي  2.25%  (0.0)%    

%2.51 سامبا  2.10%  (0.4)%    

%2.26 الراجحي  2.46%  0.2 %    

%3.68 البالد  2.83%  (0.9)%    

%1.13 االنماء  1.21%  0.1 %    

%2.52 األهلي  2.27%  (0.2)%    

%2.13 اإلجمالي  2.04%  -0.08%    

 4102ملخص القاامئ املالايف للمصارف بهناييف العام 

 جميع األرقام بالمليون لاير ما لم يذكر خالف ذلك
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 تعريفات
 

 هامش العائر:
 ت العاائر وعاكلاف الالزتامات ذات التاكلاف.ذا ت  تخرم هذه الن  بيف لتتبع رحبايف املرصف من خال  معلاات الاستامثر واالإقراض لفرتة زمنايف حمردة. الن  بيف تقيس الفارمل بني عاائر ال صا  

 
 ن  بيف التغطايف:

 ةل.عاميه ن  بيف ت  تخرم لقياس قابلايف املرصف لتغطايف اخل ائر من القروض غري العامةل. حتت ب عن طريق ق ميف اخملصصات عىل اإجي  القروض غري ال 
 

جي  القروض ىل اإ  ن  بيف القروض الغري عامةل اإ
دارة املرصف خملاطر االئامتن وم  تقبل تر  ىل اإجي  القروض قبل خص  خمصص اخل ائر. وها يعكس مرى اإ  ته النقرييف.فقايه ن  بيف القروض املتعرثة دلى مرصف اإ

 
 (:4معر  هنفاييف رأ س املا  )ابز  

ومت  0ع معايري معلايف لقياس هذه الكفاييف من خال  اتفاقصيصات ابز  وو هنفاييف رأ س املا  ها معاار يقيس املالءة املالايف للمرصف ويه عربط مصادر أ ماا  املرصف ابخملاطر اليت حتاط به. ولقياس هذه املالءة مت 
تصني حيص قياس الكفاءة املالايف من خال  امت اب ن  بيف هنفاييف من خال  رشحيتني )رأ س املا  ال سايس ورأ س املا  ال سصايس مصع امل صاةصر( ومصقصارةصيف الرشص  4. تشمل اتفاقيات ابز  4تطايرها ا اتفاقيات ابز  

 ابملاجادات املرحجيف لثالث أ ةااع من اخملاطر، خماطر االئامتن، خماطر العملاات وخماطر ال امل. 
 

 رحبايف ال ه  )ابلرل (:
 يه مؤرش لرحب املرصف ابلرل  للك سه  من أ سهمه املصررة. حيت ب من خال  ق ميف صاا دخل املرصف عىل عرد أ سهمه املصررة.

 
 ال عر للعائر:

ما عىل املبالغيف ا سعر ال ه  أ و تصاقصع أ رابح ط اها ما ميثهل سعر سه  املرصف مقابل رحبايف ال ه  الاامر فيه. ي  تخرم للمقارةيف بني أ سعار أ سه  املصارف. فلكي اكن الرمق أ عىل من متاس  ملصارف أ عطى دالةل اإ
 أ هنرث ا امل  تقبل والعكس. حيت ب من خال  ق ميف سعر ال ه  عىل رحبايف ال ه  ابلرل .

 
 القمييف ادلفرتييف )لل ه (:

ي القمييف ادلفرتييف لل ه  الاامر ويه قمييف ال ه  ا مصا  تصصفصيصيف يعطالقمييف ادلفرتييف للمرصف متثل قميته العادةل ا ما  تصفييف املرصف وخروةه من ال امل. ق ميف هذه القمييف عىل عرد ال سه  املصررة للمرصف  
 املرصف.

 
ىل القمييف ادلفرتييف )لل ه (:  ال عر اإ

ذا زاد الرمق عن املتا   فهذا يعين أ ن سعر سه  املرصف يتراو  بأ عىل من قميته ادلفرتيصيف ويصعصطصي سط ها ما ميثهل سعر ال امل لل ه  اإىل قميته ادلفرتييف. ي  تخرم ابملقارةيف بني املصارف ومقارنهتا مبتاسط القطاع. فاإ
ما أ ن سعر ال ه  مبالغ فيه أ و أ ن الرشهنيف ا ماةل منا ويتاقع لها تطاًرا ا امل  تقبل والعكس. حيت ب الرمق من خ  ق ميف سعر ال امل لل ه  عىل قميته ادلفرتييف. ال داللتني متعاك  تني، اإ

 
 العائر عىل حقامل امل ابني:

ة عىل اإجي  حقامل امل ابني عرة ال صابصقصيف. لكصي زادت فرت يه ن  بيف مئاييف تعكس مرى هنفاءة املرصف ا حتقيق أ رابمه من قمييف استامثر امل ابني فيه. حيت ب عن طريق ق ميف صاا ادلخل للمرصف ل خر  
 الن  بيف أ عطت دالةل عىل هنفاءة أ عىل والعكس.

 البالد املالايف
 

 خدمة العمالء
 clientservices@albilad-capital.com البريد االلكتروني:
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 إدارة األصول
 abicasset@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 9870 – 203 – 11 – 966+  هاتف:
 

 
 

 إدارة األبحاث والمشورة
 research@albilad-capital.com البريد اإللكتروني:

 9892 – 203 – 11 – 966+  هاتف:
 capital/research-www.albilad  الموقع اإللكتروني:

  إدارة الوساطة
 abicctu@albiladinvest.com البريد االلكتروني:

 9840 – 203 – 11 – 966+  هاتف:
 

 المصرفية االستثمارية
 mmandil@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 9830 – 203 – 11 – 966+  هاتف:
 

 إخالء المسؤولية
 

لالستثمار ومديريها وموظفيها ال يقدمون أي ضمانات أو تعهدات صراحة أو ضمناً بشأن د بذلت شركة البالد االستثمارية أقصى جهد للتأكد من أن محتوى المعلومات المذكورة في هذا التقرير صحيحة ودقيقة ومع ذلك فإن شركة البال

 .محتويات التقرير وال يتحملون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أي مسؤولية قانونية ناتجة عن ذلك

 
  .ن األغراض دون الموافقة الخطية المسبقة من شركة البالد لالستثمارم ال يجوز إعادة نسخ أو إعادة توزيع أو إرسال هذا التقرير بطريقة مباشرة او غير مباشرة ألي شخص آخر أو نشره كلياً أو جزئياً ألي غرض 

 

 كما نلفت االنتباه بأن هذه المعلومات ال تشكل توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو التخاذ قرار استثماري.

  

 .يعتبر أي إجراء استثماري يتخذه المستثمر بناًء على هذا التقرير سواًء كان كلياً أو جزئياً هو مسؤوليته الكاملة وحده 

 .ستشار استثماري مؤهل قبل االستثمار في مثل هذه األدوات االستثماريةى مليس الهدف من هذا التقرير إن يستخدم أو يعتبر مشورة أو خياًرا أو أي إجراء آخر يمكن أن يتحقق مستقبال. لذلك فإننا ننصح بالرجوع إل

 
 تحتفظ شركة البالد لالستثمار بجميع الحقوق المرتبطة بهذا التقرير

 00100–73تصريح هيئة السوق المالية رقم 
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