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الرسملة 

ال يقية 

 )مليين ريال(

الفائد على 

 ال هم )ريال(

مكرر 

 الربحية*

سفر 

اإلغال  

 )ريال(*

  04.34  9.71  0.48  430151 الرياض

  50.65  7.02  3.15  80648 الجزيرة

  51.19  8.73  5.31  030129 استثمار

  36.14  01.59  3.21  510298 الهيلندي

  35.37  01.02  3.09  390107 الفرن  

  31.11  01.20  5.82  420111 ساب

  59.61  9.95  5.98  590611 الفرب 

  53.52  9.18  5.26  460211 سامبا

  22.09  03.21  4.19  890684 الرا ح 

  57.02  02.66  0.73  030272 البالا

  08.76  51.21  1.95  580041 االنماف

  24.70  05.63  4.33  0190451 األال 

    00.33  5.69  4860560 القطاع

 ملخه  

  عصن نصفصس الصفصتصرة مصن الصفصام الصمصا ص     6.4نَمت صرباح البنيك بنهاية النصف األول من اتا الفام  بصص %

 مليار ريال. 53.5لتصل إلى 

  مليار ريال. 50072% عن نفس الفترة من الفام الما   لتصل إلى 8.5ارتففت المي ياات بص 

  مليار ريال. 00358% عن نفس الفترة من الفام الما   ليبلغ 8.7سَجل صا   القروض نمًيا بص 

  مليار ريال. 00698% عن نفس الفترة من الفام الما   لتبلغ 8.5الياائع سَجلت نميًا بص 

 نظرة م تقبلية 

  إن احتفاظ المصارف ال فياية بم تييات عالية من رصس المال اليقصائص ، ومصفصدل مصنصخصفص  لصلصقصروض

 المتفثرة وم تيى سييلة مرتفع، يجفلها    ميقف قيي لميا هة ترا ع صسفار النفط.

   تشير تيقفات البنك االحتياط  الفيدرال  الى احتمال كبير بالبدف بتشديد ال صيصاسصة الصنصقصديصة األمصريصكصيصة

خالل الربع الرابع من اتا الفام ، اتا األمر قد يزيد من اامش الفائد للقطاع المصر   ابتصداف مصن الصفصام 

%  69القاام والتي سينفكس على زيااة ربحية المصارف ال فياية خصيًصا وصن الياائصع الصجصاريصة تصمصثصل 

 من ا مال  واائع القطاع .

  من  انب آخر من المتيقع صن ينخف  نمي االئتمان خالل اتا الفصام  مصقصارنصة بصالصفصام ال صابصق بصد صع مصن

 انخفاض اسفار النفط.

   من ا مال  الصياائصع  ص  الصقصطصاع الصمصصصر ص  بصنصهصايصة يصينصيصي لصتا  ص ن 51.7مثلت الياائع الحكيمية %

 انخفا ها المتيقع خالل النصف الثان  من الفام قد ال يؤثر بشكل كبير على القطاع المصر   . 

  مصلصيصار  011من المتيقع صن ي تقطب نحي  5102إن عياة الحكيمة ل ي  ال ندات األول     صغ طس

،  5102% من إ مال  واائع القطاع المصر   كما    يينيصي 2.9ريال حتى آخر الفام ، اتا الرقم يمثل 

ويأت  ذلك قبل البدف بتشديد ال ياسة النقدية للبنك الفيدرال  األمريصكص  خصالل األشصهصر الصقصاامصة مصمصا 

 سي اعد على التحكم بم تييات ال ييلة    االقتصاا المحل  . 

 صافي الدخل واإليرادات  ومعدالت النمو

 القروض والودائع ومعدالت النمو
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 نظرة على صااف القطاع 
نمي االئتمان الممنيح من المصارف ال فياية بنهاية النصف األول من اتا الفام حيث سَجل تباطأ 

مليار ريال، مقارنة  00358% عن نفس الفترة من الفام الما   ليبلغ 8.7صا   القروض نمًيا بص 

% عن نفس الفترة من 8.5. و تباطأ نمي الياائع صيًضا حيث سَجلت نميًا بص 5104% بنهاية 05بنمي 

. وارتففت محفظة 5104% بنهاية 05.0مليار ريال، مقارنة بصنمي  00698الفام ال ابق لتبلغ 

مليار ريال. وساام تباطؤ نمي القروض  213% لتصل إلى 0.6االستثمارات المجمفة بالصا   بص 

% عن نفس الفترة من الفام الما   7.9   تباطؤ  نمي المي ياات، حيث نمت المي ياات بص 

. ونظرا لنمي صا   5104% بنهاية الفام 05.0مليار ريال، مقارنة بنمياا بص  50072لتصل إلى 

القروض بمفدل صسرع من نمي الياائع بشكل طفيف صاى ذلك الرتفاع مفدل القروض إلى الياائع 

% 79.24% مقارنة بص  79.79نقطة صساس بنهاية الربع الثان  من اتا الفام ليصل إلى  56بياقع 

نقاط  2بنهاية نفس الفترة من الفام الما  . وترا ع اامش الفائد* بنهاية النصف األول بياقع 

%، ونظرا النكماش 3.11صساس عن نفس الفترة من الفام ال ابق ليبلغ على م تيى القطاع 

اامش الفائد صظهرت قائمة الدخل الميحدة للبنيك ال فياية نمًيا بيتيرة صقل مقارنة بنمي الميزانية 

 الفميمية.
% عن نفس 6.4وتبًفا لتلك تباطأ نمي صرباح البنيك بنهاية النصف األول من اتا الفام حيث نَمت بص 

مليار ريال، إال صن ترا ع نمي األرباح عن مفدلها ال نيي  53.5الفترة من الفام الما   لتصل إلى 

ير ع لثالثة عيامل : األول تباطؤ نمي اخل الفميالت الخاصة والتي  -%01.5والتي بلغ  - 5104لفام 

، و الثان  انخفاض صا   اخل 5104%    عام 8.5% خالل النصف األول مقارنة بص 6.6بلغ 

% عن نفس الفترة من الفام الما     0.2الرسيم والخدمات المصر ية    النصف األول بص 

%   06.8، والثالث نمي الرواتب ومصاريف الميظفين بص 5104%    عام 01.7مقارنة بارتفاعها بص 

 عن نفس الفترة من الفام الما   بتأثير من صرف راتب شهرين للفاملين    القطاع المصر  . 

   ما يخه  ياة األصيل، واصلت البنيك تح ين الجياة االئتمانية لمحفظة القروض،  قد ترا ع 

% عن نفس الفترة من الفام ال ابق، ومع نمي إ مال  القروض     7.2حجم القروض الغير عاملة بص 

نقطة صساس ليصل إلى  09% انخف  مفدل القروض الغير عاملة الى إ مال  القروض بنحي 8.2بص 

% بنهاية النصف األول من اتا الفام، كما انخفضت مخصصات االئتمان الى ا مال  القروض 0.01

% بنهاية النصف األول، من  انب آخر ترا فت مخصصات 0.98نقطة صساس لتصل الى  02بياقع 

مليين ريال. وارتفع صيضا مفدل  30049% عن نفس الفترة من الفام الما   لتبلغ 1.3االئتمان بص 

% بنهاية النصف األول من اتا الفام 081تغطية القروض الغير عاملة    القطاع المصر   الى 

% بنهاية نفس الفترة من الفام الما  . قاا قطاع الشركات نمي االئتمان حيث 066مقارنة بص 

% من ا مال  35% من ا مال  القروض الفاملة بينما استحيذ قطاع التجزئة على 68استحيذ على 

 القروض.

% بنهاية النصف 02.4   ما يخه ال ييلة، ارتففت األميال النقدية    ح ابات البنيك بنحي 

األول مقارنة بنفس الفترة من الفام الما  ، وارتففت ال ييلة النقدية الى ا مال  المي ياات 

%، كما ارتففت الى ا مال  الياائع والياائع 05.77نقطة صساس لتصل إلى  83المصر ية بنحي 

%   53.8% الى ا مال  الياائع و 06.32نقطة صساس على التيال ، لتبلغ  011و  015الجارية بص 

 الى الياائع الجارية.

مليار ريال،  00067% بنهاية النصف األول لتصل إلى 02من  انب آخر ًنمت الياائع تحت الطلب بص 

مليار  51% على التيال ، ليصال إلى 04% و4.5وسًجلت الياائع االاخارية والياائع األخرى نميا بص 

مليار ريال             422% لتبلغ 6مليار ريال على التيال  بينما ترا فت الياائع أل ل بص  27ريال و

 بنهاية النصف األول من اتا الفام.

ونظًرا لنمي الياائع تحت الطلب بأعلى من نمي ا مال  الياائع  قد ارتفع مفدل الياائع تحت الطلب  

% من إ مال  الياائع المصر ية، بينما انخف  مفدل الياائع 68.7نقطة صساس ليصل إلى  395بص 

 % من إ مال  الياائع.56.8نقطة صساس لتصل إلى  413أل ل بص 

نقطة  5ارتفع مفدل الفائد على األصيل للقطاع المصر   بنهاية النصف األول من اتا الفام بص 

%، وارتفع مفدل الفائد على حقي  0.97صساس عن نفس الفترة من الفام الما   ليصل إلى 

 %.04.82نقطة صساس ليصل إلى  55الم اامين لنفس الفترة بص 

نقطة صساس، واألساس  + الم اند     03من  انب آخر ترا ع مؤشر كفاية رصس المال األساس  بص 

نقاط صساس بنهاية النصف األول مقارنة بنفس الفترة من الفام الما   ليبلغ مفدل كفاية  7بص 

% كما    نهاية النصف األول من اتا 07.77% واألساس  + الم اند 02.9رصس المال األساس  

 الفام.

  

 
 

 نمو صافي الدخل

 الموجودات نمو

 نمو صافي القروض

 نمو الودائع

* تم احت اب اامش الفائد عن طريق احت اب الفر  بين عيائد متيسط المي ياات ذات الفائد ومصاريف متيسط 
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 نظرة على صااف قطاعات األعمال 

 قطاع التجزئة 
% بنهاية النصف األول من اتا الفام مقارنة بنفس 0.4انخفضت صرباح قطاع التجزئة المصر ية بص 

مليين ريال، وبلغت حصة صرباح قطاع التجزئة إلى صرباح  40916الفترة من الفام الما   لتصل إلى 

 %    النصف المماثل من الفام الما  .55.2% مقارنة بص 50.5البنيك اإل مالية 

تغيرت الحصه ال يقية ألرباح البنيك    قطاع التجزئة خالل النصف األول من اتا الفام ومن  

%،  50.28نقطة صساس لتصل حصته الى  927صبرزاا تغير حصة البنك األال  من صرباح القطاع بنحي 

نقطة  317و 642وصتى ذلك على ح اب انخفاض حصة كل من بنك الرياض ومصرف الرا ح  بنحي 

للثان  من صرباح  38.04% لألول و 6.34صساس على التيال ، لتنخف  حصتهم ال يقية الى 

% 38.04% من صرباح القطاع، ا  الرا ح  بص 69القطاع. من  انب آخر استحيذت ثالثة مصارف على 

 % على التيال .9.58% و 50.28ثم األال  وساب بص 

 قطاع الشركات 
% 6.4قاا قطاع الشركات نمي صرباح البنيك    النصف األول من اتا الفام حيث َنمت صرباحه بص 

% من 43.0مليين ريال، وارتففت حصة القطاع من صرباح البنيك اإل مالية إلى  90944لتصل إلى 

%    النصف المماثل من الفام الما  . كل البنيك سَجلت نميا إيجابيا    45.5األرباح مقارنة بص 

ارباحها من قطاع الشركات باستثناف ثالثة بنيك على رصسها البنك األال  التي ترا فت صرباح القطاع 

نقطة  788% مما صاى النخفاض حصته ال يقية من صرباح قطاع الشركات بنحي 56.2لديه بنحي 

%    الفترة المماثلة من الفام الما  ، كما ترا فت 52.2% مقارنة بص 07.6صساس وتصل إلى 

% على التيال ، وصاى ذلك لترا ع 6.5% و 55صرباح قطاع الشركات لكل من الرا ح  وساب بن بة 

 نقطة صساس لكل منهم على التيال . 041و  075حصتهم ال يقية بنحي 

وللمرة األولى تجاوزت حصة بنك الرياض حصة البنك األال     القطاع، حيث استحيذ بنك  

%.     07.6%من صرباح القطاع وا  صعلى من حصة البنك األال  الت  بلغت 07.9الرياض على 

% صخرى من صرباح القطاع حيث بلغت حصتهم 33كما استحيذ كل من الفرن   وسامبا وساب على 

 % من صرباح قطاع الشركات. 69%، وبتلك تبلغ حصة الخم ة بنيك ال ابقة نحي 01% و 00% و 05

 قطاع الخزينة  
% عن 8.6ارتففت صرباح قطاع الخزينة    البنيك ال فياية خالل النصف األول من اتا الفام بص 

مليين ريال، وارتففت م اامة القطاع    صرباح  60903نفس الفترة من الفام الما   لتصل إلى 

%    النصف المماثل من الفام 58.8% من األرباح اإل مالية مقارنة بص 59.9البنيك اإل مالية إلى 

الما  . ثمانية بنيك سَجلت نميا إيجابيا    ارباحها من قطاع الخزينة وصربفة بنيك ترا فت صرباحها 

% من صرباح القطاع حيث بلغت 22من القطاع. استحيذت بنيك األال  وسامبا والرا ح  على 

 % على التيال .00% و 02% و 59حصتهم ال يقية 

 قطاع اليساطة واالستثمار
% 8.3انخفضت صرباح قطاع اليساطة وخدمات االستثمار    النصف األول من اتا الفام بنحي 

مليين ريال بضغط من انخفاض قيمة التداول    ال ي  المالية ال فياية        00335لتصل إلى 

%عن نفس الفترة من الفام الما  ، كما ترا فت م اامة القطاع    صرباح البنيك اال مالية 7بص 

 % لنفس الفترة من الفام الما  .6.6% مقارنة بص 2.8بشكل طفيف لتصل إلى 

خم ة بنيك  قط سَجلت نميا    ارباحها من اتا القطاع بينما ترا فت صرباح سبفة بنيك من 

% من صرباح القطاع ا  الرا ح  وسامبا واألال  والرياض 71القطاع، واستحيذت صربفة بنيك على 

 % لكل منهم على التيال .9% و 9% و 53% و 59بحصه تبلغ 

 

 مساهمة القطاعات التشغيلية في صافي الدخل لكل مصرف 
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(37%)

(21%)

(7%)

(6%)

7% 

7% 

12% 

18% 

20% 

20% 

22% 

25% 

 االستثمار

 االنماف

 الفرب 

 الرياض

ة  الجزير

 سامبا

 الفرن  

 ساب

 الرا ح 

 الهيلندي

 األال 

 البالا

(43%)

(15%)

(13%)

(9%)

(6%)

(1%)

(0%)

2% 

9% 

13% 

14% 

111% 

 األال 

 الفرن  

ة  الجزير

 الرياض

 سامبا

 الرا ح 

 االستثمار

 البالا

 الهيلندي

 الفرب 

 ساب

 االنماف

(51%)

(40%)

(31%)

(10%)

(9%)

(7%)

4% 

33% 

46% 

77% 

95% 

(60%)

 الرياض

 البالا

 سامبا

 االستثمار

 الرا ح 

 ساب

 الفرب 

 الهيلندي

 الفرن  

 األال 

 االنماف

 * الجزيرة

 5102% من قطاع التجزئة خالل النصف األول 487* بنك الجزيرة : زيااة الخ ائر بص 
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 نظرة على قائمة الدخل 

 صا   الدخل 
% عن الفترة المماثلة من الفام 6.4ارتففت صرباح البنيك خالل النصف األول من اتا الفام بص 

مليار ريال، وسَجلت  ميع المصارف نمًيا    صرباحها باستثناف مصر    53.06الما   لتبلغ 

% على التيال  مقارنة بنفس الفترة من 0% و2.3الرا ح  واألال  حيث ترا فت صرباحهما بنحي 

الفام الما  . وتفاوت نمي صرباح المصارف األخرى حيث سَجلت ستة مصارف نميا بأعلى من نمي 

 متيسط القطاع بينما نمت صرباح صربفة مصارف بأقل من نمي متيسط القطاع.

% لثالثة عيامل :       01.5والتي بلغ  5104وير ع تباطؤ نمي األرباح عن مفدل نمياا    عام 

%    8.5% خالل النصف األول مقارنة بص 6.6األول تباطؤ نمي اخل الفميالت الخاصة والتي بلغ 

% 0.2، و الثان  انخفاض صا   اخل الرسيم والخدمات المصر ية    النصف األول بص 5104عام 

، والثالث نمي الرواتب 5104%    عام 01.7عن نفس الفترة من الفام الما   مقارنة بارتفاعها بص 

% عن نفس الفترة من الفام الما   بتأثير من صرف راتب شهرين 06.8ومصاريف الميظفين بص 

 للفاملين    القطاع المصر  . 

  ن اته الضيابط حدت من  5104 نظرا لتطبيق  يابط التمييل االستهالك     الربع الثالث من 

الرسيم الت  تفر ها بف  المصارف على عمالئها من قطاع التجزئة، وساام ذلك    ترا ع 

صا   األتفاب والخدمات المصر ية خالل النصف األول لدى كل من الرا ح  والرياض وساب 

% من صرباح 72تمثل حصتهم  -% لكل منهم على التيال  2% و 9% و 00% و 08واألال  بص 

، مما صاى إلى انخفاض صرباح اته البنيك من اتا القطاع بصن ب متفاوتة ما عدا األال  —التجزئة

% ب بب ارتفاع حصته ال يقية    قطاع التجزئة          77التي َنمت صرباحه من قطاع التجزئة بصنحي 

 نقطة صساس خالل النصف األول من اتا الفام. 927بص 

% من صرباح القطاع المصر   اال مالية بينما حازت سبفة 67استحيذت خم ة مصارف على 

% من صرباح القطاع. من  انب آخر لم يحدث تغير  ياري    الحصه ال يقية 33مصارف على 

% بينما 5.7للمصارف من األرباح اال مالية باستثناف ثالثة بنيك، حيث ارتففت حصة بنك الجزيرة بنحي 

% على التيال  مقارنة بنفس الفترة من 0.6% و 0.9انخفضت حصة بنك  الرا ح  واألال  بصنحي 

 الفام الما  .

 إيرااات ومصاريف الفمليات 
% عن الفترة المماثلة من 8ارتففت إيرااات المصارف ال فياية خالل النصف األول من اتا الفام بص 

مليار ريال، وَنمت االيرااات اال مالية بد ع صساس  من نمي  40.17الفام الما   لتصل إلى 

% خالل نفس الفترة وبدر ة صقل ارتفاع صا   صرباح تحييل 7.6صا   الفميالت الخاصة بنحي 

% على م تيى القطاع. كما استقرت ن بة صا   الفميالت الخاصة الى ا مال  54الفمالت بص 

% واي نفس مفدلها خالل النصف األول من الفام الما  . وَسجلت 62االيرااات عند م تيى 

 ميع المصارف نميا    ايراااتها باستثناف الرا ح  واالستثمار حيث ترا فت ايراااتهم اال مالية      

% على التيال . واستحيذت ثالثة مصارف ا  األال  والرا ح  والرياض على 0.5% و 5.6بص 

% من 01% و07% و50% من ايرااات القطاع المصر   خالل الفترة، بلغت حصتهم ال يقية 48

% خالل النصف 01اإليرااات على التيال . ومن  انب آخر ارتففت مصاريف الفمليات للقطاع بنحي 

األول مقارنة بالفترة المماثلة من الفام الما   ب بب نمي الرواتب ومصاريف الميظفين بنحي 

%    النصف 44.2% من ا مال  مصاريف الفمليات مقارنة بص 47.2% خالل الفترة، حيث مَثلت 07

المماثل من الفام الما  . الدخل القاام من الرسيم واألتفاب وتحييل الفمالت وااليرااات األخرى 

% من إ مال  32.4)الدخل من غير الفائدة( ارتفع بشكل طفيف  دًا على م تيى القطاع ليصل عند 

 اإليرااات.

 

5102مقارنة بالنمو لعام  5102نمو صافي الدخل للنصف األول   

5102مقارنة بالنمو لعام  5102نمو رسوم الخدمات للنصف األول   

 نمو صافي دخل العموالت الخاصة 

 هيكل اإليرادات للقطاع 

 هيكل اإليرادات لكل مصرف 

65%6%

22%

7%
الفميالت الخاصة  

تحييل عمالت  

رسيم خدمات  

صخرى  

19% 19% 18% 

15% 14% 

11% 11% 

7% 6% 

4% 

2% 
1% 

61% 

44% 

67% 

59% 

62% 

62% 

65% 

58% 

72% 

49% 

74% 

71% 

4% 

2% 

4% 

5% 

6% 

7% 

9% 

7% 

7% 

14% 

3% 

6% 

23% 

19% 

18% 

26% 

22% 

24% 

24% 

24% 

19% 

35% 

18% 

20% 

12% 

34% 

11% 

10% 

9% 

8% 

2% 

11% 

2% 

2% 

5% 

4% 

 الرياض

 الجزيرة

 االستثمار

 الهيلندي

 الفرن  

 ساب

 الفرب 

 سامبا

 الرا ح 

 البالا

 االنماف

 األال 

 صخرى رسيم خدمات تحييل عمالت الفميالت الخاصة

10% 

(12%)

12% 

21% 

46% 

13% 

14% 

11% 

(8%)

19% 

26% 

10% 

4% 

195% 

9% 

20% 

19% 

1% 

7% 

5% 

(5%)

1% 

18% 

(1%)

 الرياض

 الجزيرة

 االستثمار

 الهيلندي

 الفرن  

 ساب

 الفرب 

 سامبا

 الرا ح 

 البالا

 االنماف

 األال 

H1 2015النمي      5104النمي     

11% 

38% 

23% 

18% 

12% 

15% 

25% 

11% 

(7%)

8% 

45% 

10% 

(11%)

6% 

11% 

4% 

6% 

(9%)

13% 

5% 

(18%)

13% 

126% 

(5%)

 الرياض

 الجزيرة

 االستثمار

 الهيلندي

 الفرن  

 ساب

 الفرب 

 سامبا

 الرا ح 

 البالا

 االنماف

 األال 

H1 2015النمي      5104النمي     

* 

 مليين ريال 273* تشمل صرباح رصسمالية بقيمة 
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 نظرة على بنيا الميزانية 

 القروض
% عن نفس 8.7مليار ريال بنمي  00358بلغ صا   القروض بنهاية النصف األول من اتا الفام 

% 05.0التي بلغ  5104الفترة من الفام الما  . وتباطأ نمي القروض عن مفدل نمياا    عام 

نقطة صساس، وانفكس ذلك على تباطؤ االئتمان    ت فة مصارف بن ب متفاوتة بينما  338بنحي 

 . 5104ت ارع    ثالثة مصارف  قط عن مفدلها لفام 

% خالل النصف األول مقارنة بنفس الفترة من الفام الما   وبلغت 9.3نَمت قروض الشركات بص 

 453% خالل نفس الفترة لتبلغ 7.2مليار ريال، بينما نَمت القروض الممنيحة لقطاع التجزئة بص  907

% من إ مال  القروض 68مليار ريال، من  انب آخر استحيذت الشركات وقطاع األعمال على 

 % من إ مال  القروض لقطاع التجزئة المصر ية.35الممنيحة من المصارف بينما تي هت 

% 52مليار ريال صي  358% عن النصف األول من الفام الما   وبلغت 57القروض الفقارية نَمت بص  

من صا   القروض الممنيحة من القطاع المصر  ، واستحيذت الشركات وقطاع األعمال على 

 % من إ مال  القروض الفقارية.29% بينما استحيذ األ راا على 40

  المخصصات
 30049ترا فت مخصصات االئتمان    قائمة الدخل خالل النصف األول من اتا الفام لتصل إلى 

% عن النصف األول من الفام الما  ، ساام    ذلك 1.3مليين ريال، وسَجلت ترا ع طفيف بص 

% عن نفس الفترة من الفام الما  ، بينما ارتففت 56ترا ع مخصصات قطاع التجزئة بنحي 

 % عن نفس الفترة.60مخصصات قطاع الشركات بنحي 

 القروض الغير عاملة 
% عن نفس الفترة من  7.2ترا ع مفدل القروض غير الفاملة بنهاية النصف األول من اتا الفام بص 

مليار ريال، وصاى ذلك إلى انخفاض مفدل القروض غير الفاملة إلى  04.8الفام الما   لتبلغ 

% بنهاية النصف األول. كما ارتفع مفدل 0.0نقطة صساس ليصل إلى  09إ مال  القروض بنحي 

% لنفس الفترة من الفام الما  . مما انفكس على 066% مقارنة بص 081التغطية ليصل إلى 

 تح ين  ياة محفظة القروض    القطاع المصر  .

 االستثمارات
نَمت محفظة االستثمارات المجمفة للمصارف ال فياية بنهاية النصف األول من اتا الفام           

مليار ريال. سبفة مصارف سَجلت ارتفاع     214% عن نفس الفترة من الفام الما   لتبلغ 0.6بص 

 محفظة االستثمارات الخاصة بها بينما ترا فت محفظة استثمارات الخم ة مصارف األخرى.

 

5102مقارنة بالنمو لعام  5102نمو صافي القروض للنصف األول     

 الحصة السوقية من صافي القروض 

 نمو مصاريف مخصصات االئتمان 

 نمو مصاريف مخصصات االئتمان حسب القطاع

 القروض العقارية من المصارف )مليار ريال(

 هيكل اإلقراض لكل مصرف

2%

18%

21%

22%

5%

9%

17%

9%

10%

21%

19%

18%

(2.9%)

8%

4%

18%

6%

12%

21%

7%

5%

18%

8%

13%

 الرياض

 الجزيرة

 االستثمار

 الهيلندي

 الفرن  

 ساب

 الفرب 

 سامبا

 الرا ح 

 البالا

 االنماف

 األال 

H1 2015النمي      5104النمي     

18% 16% 

10% 10% 10% 9% 
8% 

5% 
4% 4% 

3% 
2% 

(63%)

(57%)

(33%)

(26%)

(23%)

(5%)

14% 

15% 

28% 

56% 

265% 

337% 

 الفرن  

 االستثمار

 الجزيرة

 سامبا

 الرا ح 

 الرياض

 ساب

 الهيلندي

 الفرب 

 البالا

 االنماف

 األال 

56% 

(74%)

34% 

17% 25% 

(6%)

(49%)

3% 0% 

(56%)(52%)

11% 

(44%)

12% 

32% 

(43%)

45% 

(78%)

 نمي مخصه الشركات نمي مخصه األ راا

28% 

37% 

21% 

19% 

8% 

21% 

24% 

15% 

74% 

35% 

24% 

33% 

72% 

63% 

79% 

81% 

92% 

79% 

76% 

85% 

26% 

65% 

76% 

67% 

 الرياض

 الجزيرة

 االستثمار

 الهيلندي

 الفرن  

 ساب

 الفرب 

 سامبا

 الرا ح 

 البالا

 االنماف

 األال 

 قروض الشركات قروض األ راا

92.9

106.3 106.9
113.7

123.4

134.4
140.4

148.9
156.6

171.1
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 الياائع
% عن نفس الفترة من الفام 8.5بنهاية النصف األول من اتا الفام، نَمت الياائع المصر ية بص 

والتي بلغ  5104مليار ريال. وتباطأ نمي الياائع عن مفدل نمياا لفام  00698الما   لتصل إلى 

نقطة صساس، وكان ذلك ب بب تباطؤ محفظة الياائع لدى عشرة بنيك بن ب  390% بنحي 05.0

 .5104متفاوتة بينما ت ارع مفدل نمي الياائع لدى بنكين  قط عن مفدلهما لفام 

% لنفس الفترة من 79.24% مقارنة بص 79.79بلغ مفدل القروض الى الياائع بنهاية النصف األول 

الفام الما  ، والتباين التي حدث    نمي القروض والياائع لدى بف  البنيك صاى لتغيرات كبيرة 

 488   اته الن بة لدى بف  البنيك حيث ارتفع مفدل القروض للياائع    البنك األال  بنحي 

% 82.38نقطة صساس ليصل إلى  551%، و   بنك ساب ارتفع بص 66.13نقطة صساس ليصل إلى 

%، و   بنك الرياض ترا ع        89.1نقطة صساس ليصل إلى  0551بينما ترا ع لدى بنك االنماف بص 

 %. 83.32نقطة صساس ليصل إلى  299بص 

% 50.5% من إ مال  الياائع، حيث استحيذ البنك األال  على 27استحيذت صربفة مصارف على 

%، بينما حاز سامبا 02.7من الحصة ال يقية لياائع القطاع المصر  ، ومصرف الرا ح  على 

 % لكل منهما من واائع القطاع.01والرياض على ما يقارب 

ايكل الياائع    ال ي  ال فياية كان بنهاية النصف األول كالتال  : الياائع تحت الطلب نًمت     

% من إ مال  الياائع، بينما ًنمت واائع االاخار والياائع 68.7مليار ريال تمِثل  00067% لتبلغ 02بص 

مليار ريال  422% لتصل الى 6% على التيال ،  يما ترا فت الياائع أل ل بص 03.6% و 4األخرى بص 

 % من مجميع الياائع.56.8تمِثل 

% من حجم الياائع تحت الطلب، وحازت 46استحيذ البنك األال  ومصرف الرا ح  على ما يقارب 

 .5102% من إ مال  الياائع تحت الطلب كما    نهاية يينيي 24المصارف الفشرة األخرى على 

 المي ياات
مليار  50072بلغ إ مال  المي ياات    المصارف ال فياية بنهاية النصف األول من اتا الفام 

% عن نفس الفترة من الفام الما  ، ومثلت مي ياات البنيك األربع الكبرى 7.9ريال بنمي بلغ 

% من إ مال  مي ياات القطاع المصر   كانت حصتهم من 26األال  والرا ح  وسامبا والرياض 

 % على التيال . 01.5%، 01.4%، 02%، 50.5إ مال  المي ياات 

 

 الربحية
%، وبلغ 04.82بلغ مفدل الفائد على حقي  الم اامين بنهاية النصف األول من اتا الفام 

 مرة *.00.33مرة* بينما بلغ مضاعف ال فر للفائد 0.65مضاعف حقي  الملكية للقطاع 

نقاط صساس ليصل  2انخف  مفدل اامش الفائد بنهاية النصف األول على م تيى القطاع بنحي 

%، مفظم المصارف سَجلت ترا فًا باستثناف ثالثة بنيك ام الجزيرة والفرن   والهيلندي 3إلى 

 نقاط صساس على التيال . 3و  2و  04حيث سجليا ارتفاعًا بص 

5102مقارنة بالنمو لعام  5102نمو الودائع للنصف األول   

 الحصة السوقية من الودائع 

 تغير هامش العائد 

 معدل القروض إلى الودائع

 هيكل الودائع في القطاع

 هيكل الودائع لكل مصرف

 5102سبتمبر  7* ح ب صسفار اإلغال  بتاريخ 

56% 

48% 

30% 

40% 

75% 

65% 

57% 

68% 

95% 

78% 

60% 

77% 

38% 

50% 

67% 

58% 

22% 

28% 

39% 

24% 

3% 

11% 

39% 

18% 

0% 

1% 

1% 

0% 

5% 

0% 

4% 

9% 

6% 

2% 

2% 

2% 

3% 

2% 

4% 

5% 

2% 

2% 

1% 

5% 

 الرياض

 الجزيرة

 االستثمار

 الهيلندي

 الفرن  

 ساب

 الفرب 

 سامبا

 الرا ح 

 البالا

 االنماف

 األال 

 واائع صخرى ح ابات إاخار واائع   ل واائع تحت الطلب

83%

77%

82%

87%

89%

85%

86%

78%

81%

85%

89%

66%

89%

77%

82%

87%

89%

83%

86%

76%

84%

83%

101%

61%

 الرياض

 الجزيرة

 االستثمار

 الهيلندي

 الفرن  

 ساب

 الفرب 

 سامبا

 الرا ح 

 البالا

 االنماف

 األال 

H1 2014 H1 2015

21% 

16% 

10% 10% 
9% 8% 8% 

5% 4% 4% 3% 
2% 

69% 1% 

27% 

3% 

 واائع تحت الطلب 

واائع   ل  

واائع إاخار  

واائع صخرى  

(0.38%)

(0.28%)

(0.21%)

(0.12%)

(0.07%)

(0.03%)

(0.03%)

(0.01%)

(0.01%)

0.03% 

0.05% 

0.14% 

 الرا ح 

 البالا

 األال 

 الفرب 

 ساب

 االستثمار

 سامبا

 االنماف

 الرياض

 الهيلندي

 الفرن  

 الجزيرة

7% 

13% 

24% 

24% 

10% 

5% 

22% 

3% 

11% 

26% 

39% 

11% 

4%

8%

4%

17%

6%

9%

21%

4%

9%

15%

23%

4%

 الرياض

 الجزيرة

 االستثمار

 الهيلندي

 الفرن  

 ساب

 الفرب 

 سامبا

 الرا ح 

 البالا

 االنماف

 األال 

H1 2015النمي      5104النمي     
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 القطاع: المصارف والخدمات المالية

 القيائم المالية المجمفة للمصارف ال فياية

 النمي FY 2013 FY 2014 النمي H1 2014 H1 2015 قائمة الدخل المجمفة )مليين ريال(

%6.6  310501.8  580346.7 اخل الفميالت الخاصة  230647.3  280132.6  8.5%  

%(1.2)  30699.1  30706.5 مصاريف الفميالت الخاصة  70556.0  70669.3  6.0%  

%7.6  560200.8  540631.2 صا   اخل الفميالت الخاصة  460450.0  210366.3  8.2%  

       

%54.4  50230.4  50134.5 صا   اخل تحييل الفمالت  30797.8  40385.9  02.4%  

%(0.2)  80952.9  90128.6 صا   اخل رسيم الخدمات البنكية  020241.6  070516.5  01.7%  

%32.2  30196.4  50586.1 اخل الفمليات اخرى  30660.4  30788.5  3.2%  

%8.1  400162.2  380119.3 إ مال  اخل الفمليات  690451.9  720743.6  9.0%  

       

%06.8  80272.2  70339.9 رواتب ومصاريف ميظفين  030730.1  020064.1  01.4%  

%8.1  00349.9  00549.4 مصاريف إيجار   50357.9  50611.2  00.7%  

%8.5  00595.5  00094.2 االستهالكات واالطفافات  50377.0  50397.1  1.8%  

%(1.3)  30049.0  30028.2 مخصه خ ائر االئتمان  60993.7  60772.8  (3.0)%  

%(83.1)  54.4  043.6 مخصه خ ائر االستثمارات  21.9  512.5  315.9%  

%8.6  30681.8  30391.0 مصاريف عامة وااارية اخرى  60304.6  70591.5  02.2%  

%9.7  080175.1  060472.9 إ مال  مصاريف الفمليات  300792.4  340435.7  8.3%  

%6.4  530064.0  500770.9 صا   الدخل  370727.0  400614.6  01.5%  

       

 النمي FY 2013 FY 2014 النمي H1 2014 H1 2015 قائمة المركز المال  المجمفة )مليين ريال(

%2.0  0740703.2  0660531.5 نقد وصرصدة لدى مؤس ة النقد الفرب  ال فياي  0990145.3  0980702.9  (1.5)%  

%38.5  0130111.9  740256.9 صرصدة لدى البنيك والمؤس ات المالية األخرى  680708.6  790245.5  02.8%  

%8.7  003580071.3  005500845.6 التمييل، صا    000590036.0  005620274.7  05.0%  

%0.6  2130971.6  4920877.9 االستثمارات   4060556.2  4880531.6  07.3%  

%8.3  30595.5  30139.5 استثمارات طييلة األ ل  80722.9  70851.9  (01.7)%  

%05.2  510996.9  080628.0 ممتلكات ومفدات  070260.2  090416.1  01.2%  

%03.3  410930.1  360039.8 مي ياات صخرى  330008.1  390533.4  08.2%  

%7.9  500720172.4  501060304.8 إ مال  المي ياات  008750228.9  501980253.6  05.0%  

        

%1.9-  780678.3  790322.7 م تحقات للبنيك والمؤس ات المالية األخرى  760329.3  810740.2  2.7%  

%04.7  000660689.5  001060969.0 واائع تحت الطلب  9580159.7  001230014.2  03.2%  

%4.5  510519.3  090388.7 واائع االاخار  070224.2  080463.0  2.5%  

%6.1-  4240255.8  4830410.4 واائع أل ل  4630250.4  2010191.9  01.1%  

%03.6  260732.0  490937.1 واائع صخرى  210459.0  240433.4  7.9%  

%8.5  006980026.4  002690696.3 واائع الفمالف  004290234.7  006360190.8  05.0%  

%7.3  450094.4  390300.2 مطليبات طييلة اال ل  550750.0  350700.9  44.1%  

%4.2  240018.9  200780.2 مطليبات صخرى  030098.7  060456.8  54.2%  

%7.6  008730038.1  007410042.1 إ مال  المطليبات  006010600.7  008190495.2  05.3%  

       

%9.3  3100937.3  5760069.7 حقي  الملكية   5650388.5  5890130.0  01.5%  

%7.9  500720172.4  501060304.8 إ مال  المطليبات وحقي  الملكية  008730111.1  501980253.6  05.1%  
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 صام المؤشرات المالية

 سفر اإلغال * المصرف

األسهم 

المصدرة 

 )بالمليين(

األسهم الحرة 

 )بالمليين(

صا   الدخل 

 )بالمليين(**

حقي  

الم اامين 

 )بالمليين(

القيمة 

ال يقية 

 )بالمليين(

الفائد على 

ال هم 

 ال فر للفائد* )بالريال(**

القيمة 

 الد ترية

ال فر / 

القيمة 

 الد ترية*

الفائد على 

حقي  

 الم اامين

كفاية رصس 

المال 

 األساس 

كفاية رصس 

المال 

األساس  + 

%05.6  0.07  05.08  9.71  0.48  430151  360228  40437  00271  30111  04.34 الرياض  06.7%  09.1%  

%08.4  0.50  07.86  7.02  3.15  80648  70044  00519  327  411  50.65 الجزيرة  03.6%  02.8%  

%03.0  0.19  08.40  8.73  5.31  030129  000968  00492  376  621  51.19 االستثمار  04.6%  07.7%  

%09.0  0.82  09.46  01.59  3.21  510298  000057  50115  027  275  36.14 الهيلندي  00.6%  02.9%  

%04.2  0.39  53.08  01.02  3.09  390107  570921  30843  648  00512  35.37 الفرن    04.6%  06.9%  

%06.7  0.62  08.06  01.20  5.82  420111  570525  40580  488  00211  31.11 ساب  02.0%  07.6%  

%04.3  0.38  50.38  9.95  5.98  590611  500381  50983  486  00111  59.61 الفرب   04.0%  04.8%  

%03.2  0.06  09.89  9.18  5.26  460211  390798  20008  00112  50111  53.52 سامبا  09.3%  09.8%  

%02.7  5.13  57.03  03.21  4.19  890684  440197  60640  00082  00652  22.09 الرا ح   08.1%  09.0%  

%02.1  5.55  05.08  02.66  0.73  030272  60191  867  309  211  57.02 البالا  04.3%  02.4%  

%7.8  0.27  00.93  51.21  1.95  580041  070916  00373  00001  00211  08.76 اإلنماف  54.3%  52.1%  

%07.9  5.53  54.21  05.63  4.33  0190451  490107  80663  703  50111  24.70 األال   04.5%  06.4%  

إ مال  
%04.9  0.65  08.85  00.33  5.69  4860560  3110589  450900  80402  020925   القطاع  02.9%  07.8%  

 صحداث مهمة
  ريصال  1.32مصلصيصار ريصال، بصياقصع  0.12صعلن بنك الرياض    مطلع ييليي الما   عن تيزيع صرباح نقدية عن النصف األول من الفام الحال  ب  مالص  قصدره

 % عن القيمة االسمية لل هم على صن تكين صحقية األرباح للم اامين الم جلين بنهاية تداول ال ااس من ييليي.3.2لل هم الياحد وبن بة 

   مصالص  بصا صصعلن البنك ال فياي البريطان  )ساب( عن بدص تيزيع األرباح النقدية عن النصف األول من الفام الحال     الثان  عشر من صغ طس المصا ص

 % من قيمة ال هم االسمية، للم اامين الم جلين بنهاية الخامس عشر من ييليي.4اللة لل هم الياحد صي ما يفاال  41مليين ريال، بياقع  611قدره 

  لل صهصم  1.42مليين ريال، بياقع  421صعلن مجلس إاارة البنك الفرب  اليطن  بنهاية يينيي عن تيزيع صرباح نقدية عن النصف األول من الفام الجاري بقيمة

 % من القيمة االسمية لل هم.4.2الياحد وبن بة 

  511صعلن البنك الفرب  اليطن     منتصف ييليي الما   عن حصيله على ميا قة مؤس ة النقد الفرب  ال فياي على إصدار صكيك ثانيية بقيمة 

مليين ريال كحد صقصى ولفترة استحقا  عشر سنيات قابلة لالسترااا بفد خمس سصنصيات، وسصيصتصم إصصدار الصصكصيك كصطصرح خصال بصفصد الصحصصصيل عصلصى 

 الميا قات الالزمة.

  مليار ريال، بحصة تصيزيصع  0.5صعلنت مجميعة سامبا المالية    مطلع ييليي الما   عن تيزيع صرباح نقدية عن النصف األول من الفام الجاري ب  مال  قدره

 من القيمة االسمية لل هم. 4.22اللة لل هم الياحد صي بن بة  42بلغت 

  ريال للص صهصم الصياحصد  1.2مليين ريال، بياقع  805.2صعلن مصرف الرا ح     مطلع ييليي عن تيزيع صرباح نقدية عن النصف األول من الفام الحال  بقيمة

 % من القيمة االسمية لل هم.2وبن بة تيزيغ 

  ومتيا قة مع صحكام الشريفة اإلسالمية من خصالل طصرح خصال  0صعلن البنك األال  التجاري بنهاية يينيي الما   عن انهاف اصدار صكيك ثانيية ذات الفئة

 مليار ريال. 0ااخل المملكة الفربية ال فياية بقيمة 

  ريصال لصلص صهصم  1.8مليين ريصال، بصياقصع  00296صعلن البنك األال  التجاري    مطلع ييليي عن تيزيع صباح نقدية عن النصف األول من الفام الحال  بقيمة

 % من القيمة االسمية لل هم.8وبن بة 

 5102سبتمبر  7* ح ب صسفار اإلغال     

 5102**  خر صربفة صرباع منتهية بالربع الثان  
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 إ مال  اإليرااات الم اامة إلى القطاع

 H1 2014 H1 2015 النمي H1 2014 H1 2015 المصرف

% 4.8 40509 40157 الرياض  01.6%  01.3%  

% 66.2 00819 00187 الجزيرة  5.9%  4.4%  

%(0.5) 00593 00318 استثمار  3.4%  3.0%  

% 08.3 00822 00268 الهيلندي  4.0%  4.2%  

% 01.1 30069 50879 الفرن    7.6%  7.7%  

% 3.3 30395 30582 ساب  8.6%  8.3%  

% 00.6 30116 50694 الفرب   7.0%  7.3%  

% 2.2 30955 30707 سامبا  9.8%  9.6%  

%(5.6) 60927 70045 الرا ح   08.8%  06.9%  

% 05.7 00041 00100 البالا  5.7%  5.8%  

% 31.1 00272 00500 االنماف  3.5%  3.8%  

% 8.1 80731 80179 األال   50.3%  50.3%  

% 8.1 400166 380119 اإل مال   011.1%  011.1%  

 إ مال  المصاريف الم اامة إلى القطاع

 H1 2014 H1 2015 النمي H1 2014 H1 2015 المصرف

% 2.9 00932 00857 الرياض  00.0%  01.7%  

% 00.1 846 765 الجزيرة  4.6%  4.7%  

%(1.6) 606 609 استثمار  3.8%  3.4%  

% 07.1 777 664 الهيلندي  4.1%  4.3%  

%(5.7) 00017 00038 الفرن    6.9%  6.0%  

% 9.5 00550 00008 ساب  6.8%  6.8%  

% 06.8 00451 00506 الفرب   7.4%  7.9%  

% 7.2 00300 00509 سامبا  7.4%  7.3%  

% 1.3 30497 30487 الرا ح   50.5%  09.4%  

% 09.9 729 633 البالا  3.8%  4.5%  

% 45.0 863 617 االنماف  3.7%  4.8%  

% 06.8 30751 30084 األال   09.3%  51.6%  

% 9.7 080175 060476 اإل مال   011.1%  011.1%  

 5102ملخه القيائم المالية للمصارف بنهاية النصف األول 

 مصاريف الفميالت الخاصة الم اامة إلى القطاع

 H1 2014 H1 2015 النمي H1 2014 H1 2015 المصرف

%(32.3) 592 426 الرياض  05.3%  8.1%  

%(55.0) 039 079 الجزيرة  4.8%  3.8%  

% 8.8 354 598 استثمار  8.1%  8.8%  

% 5.7 528 520 الهيلندي  6.8%  7.1%  

% 1.4 374 373 الفرن    01.1%  01.0%  

%(9.7) 568 597 ساب  8.1%  7.5%  

%(2.8) 536 520 الفرب   6.7%  6.4%  

%(2.2) 507 531 سامبا  6.5%  2.9%  

%(08.0) 060 096 الرا ح   2.3%  4.3%  

% 03.5 52 55 البالا  1.6%  1.7%  

% 53.2 050 98 االنماف  5.6%  3.3%  

% 51.0 00585 00167 األال   58.7%  34.6%  

%(1.2) 30699 30706 اإل مال   011.1%  011.1%  

 اخل الفميالت الخاصة الم اامة إلى القطاع

 H1 2014 H1 2015 النمي H1 2014 H1 2015 المصرف

%(5.4) 50870 50945 الرياض  01.4%  9.2%  

% 9.6 939 827 الجزيرة  3.1%  3.0%  

% 02.8 00082 00153 استثمار  3.6%  3.9%  

% 02.5 00327 00078 الهيلندي  4.5%  4.2%  

% 2.0 50323 50539 الفرن    7.9%  7.8%  

% 4.4 50366 50566 ساب  8.1%  7.8%  

% 8.6 50086 50105 الفرب   7.0%  7.5%  

% 0.3 50218 50474 سامبا  8.7%  8.3%  

% 1.4 20038 20006 الرا ح   08.1%  07.1%  

% 04.8 284 218 البالا  0.8%  0.9%  

% 02.5 00580 00005 االنماف  3.9%  4.5%  

% 05.4 70445 60608 األال   53.3%  54.6%  

% 6.6 310500 580347 اإل مال   011.1%  011.1%  

  ميع األرقام بالمليين ريال ما لم يتكر خالف ذلك

 صا   اخل الفميالت الخاصة الم اامة إلى القطاع

 H1 2014 H1 2015 النمي H1 2014 H1 2015 المصرف

% 3.7 50277 50486 الرياض  01.0%  9.7%  

% 08.1 811 678 الجزيرة  5.8%  3.1%  

% 08.7 865 756 استثمار  5.9%  3.5%  

% 08.6 00011 957 الهيلندي  3.8%  4.0%  

% 6.1 00979 00866 الفرن    7.6%  7.2%  

% 6.6 50199 00969 ساب  8.1%  7.9%  

% 01.7 00921 00760 الفرب   7.5%  7.4%  

% 5.0 50590 50542 سامبا  9.0%  8.6%  

% 0.5 40978 40951 الرا ح   51.1%  08.8%  

% 04.9 228 486 البالا  5.1%  5.0%  

% 04.4 00061 00104 االنماف  4.0%  4.4%  

% 00.1 60061 20220 األال   55.2%  53.5%  

% 7.6 560205 540631 اإل مال   011.1%  011.1%  

 صا   اخل الرسيم والخدمات المصر ية الم اامة إلى القطاع

 H1 2014 H1 2015 النمي H1 2014 H1 2015 المصرف

%(00.1) 978 00198 الرياض  05.0%  00.1%  

% 6.5 349 358 الجزيرة  3.6%  3.9%  

% 01.2 533 500 استثمار  5.3%  5.6%  

% 4.0 483 464 الهيلندي  2.0%  2.4%  

% 6.4 705 669 الفرن    7.4%  8.1%  

%(8.8) 800 888 ساب  9.8%  9.0%  

% 05.6 731 648 الفرب   7.5%  8.5%  

% 4.9 933 889 سامبا  9.8%  01.4%  

%(08.1) 00305 00611 الرا ح   07.7%  04.7%  

% 05.9 393 348 البالا  3.8%  4.4%  

% 056.4 591 058 االنماف  0.4%  3.5%  

%(4.6) 00714 00786 األال   09.7%  09.0%  

%(0.2) 80956 90129 اإل مال   011.1%  011.1%  
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 صا   الدخل  الم اامة إلى القطاع             

 H1 2014 H1 2015 النمي H1 2014 H1 2015 المصرف

% 3.81 50311 50506 الرياض  01.5%  9.9%  

% 092.59 963 356 الجزيرة  0.2%  4.5%  

% 8.25 749 691 استثمار  3.5%  3.5%  

% 51.06 00178 897 الهيلندي  4.0%  4.7%  

% 08.72 50166 00741 الفرن    8.1%  8.9%  

% 1.66 50525 50538 ساب  01.3%  9.7%  

% 7.06 00616 00499 الفرب   6.9%  6.9%  

% 4.24 50600 50498 سامبا  00.2%  00.3%  

%(2.33) 30461 30622 الرا ح   06.8%  04.9%  

% 1.68 380 378 البالا  0.7%  0.6%  

% 08.12 719 611 االنماف  5.8%  3.0%  

%(1.95) 40988 20134 األال   53.0%  50.2%  

% 6.39 530064 500775 اإل مال   011.1%  011.1%  

11 

 صا   الدخل لقطاع التجزئة الم اامة إلى:

 النمي H1 2014 H1 2015 المصرف
صا   اخل 

 المصرف
صا   اخل 

 القطاع

%(20.0)  300  636 الرياض  00.3%  6.3%  

(01) الجزيرة  (27)  487.5 %   -  (1.2%) 

%(9.7)  005  054 استثمار  02.1%  2.3%  

% 33.5  087  041 الهيلندي  04.6%  3.8%  

% 46.3  508  049 الفرن    01.2%  4.4%  

%(6.2)  422  487 ساب  51.5%  9.3%  

% 4.0  337  354 الفرب   55.4%  6.9%  

%(31.8)  551  308 سامبا  8.4%  4.5%  

%(8.7)  00870  50149 الرا ح   24.0%  38.1%  

%(41.0)  20  86 البالا  02.4%  1.0%  

% 92.1  040  75 االنماف  09.9%  2.9%  

% 77.5  00129  298 األال   50.4%  21.6%  

%(0.4)  40916  40973 اإل مال   50.5%  100.0%  

 صا   الدخل لقطاع الشركات الم اامة إلى:

 النمي H1 2014 H1 2015 المصرف
صا   اخل 

 المصرف
صا   اخل 

 القطاع

% 31.0 1,779 1,368 الرياض  64.6%  07.9%  

% 647.6 147 20 الجزيرة  31.3%  0.2%  

% 048.1 362 146 استثمار  48.3%  3.6%  

% 06.8 804 688 الهيلندي  65.9%  8.0%  

% 50.7 1,174 964 الفرن    26.8%  00.8%  

%(6.5) 1,035 1,103 ساب  42.9%  01.4%  

% 02.8 739 639 الفرب   49.0%  7.4%  

% 07.7 1,073 911 سامبا  40.0%  01.8%  

%(55.1) 469 602 الرا ح   03.6%  4.7%  

% 08.0 208 176 البالا  65.6%  5.0%  

% 06.8 403 345 االنماف  26.9%  4.0%  

%(56.2) 1,751 2,382 األال   32.4%  07.6%  

% 6.4 9,944 9,343 اإل مال   43.0%  011.1%  

 صا   الدخل لقطاع الخزينة الم اامة إلى:

 النمي H1 2014 H1 2015 المصرف
صا   اخل 

 المصرف
صا   اخل 

 القطاع

%(6.3) 547 584 الرياض  09.9%  7.9%  

% 7.3 237 221 الجزيرة  48.7%  3.4%  

%(37.3) 244 390 استثمار  35.6%  3.2%  

% 51.3 269 224 الهيلندي  50.0%  3.9%  

% 05.1 589 525 الفرن    58.2%  8.2%  

% 08.0 681 577 ساب  31.5%  9.9%  

%(7.2) 392 423 الفرب   56.1%  2.7%  

% 7.3 1,012 943 سامبا  38.8%  04.6%  

% 51.1 731 609 الرا ح   50.0%  01.6%  

% 54.7 55 44 البالا  06.7%  1.8%  

%(50.5) 132 167 االنماف  08.6%  0.9%  

% 55.5 2,023 1,655 األال   41.9%  59.3%  

% 8.6 6,913 6,363 اإل مال   59.9%  011.1%  

 صا   الدخل لقطاع اليساطة واالستثمار الم اامة إلى:

 النمي H1 2014 H1 2015 المصرف
صا   اخل 

 المصرف
صا   اخل 

 القطاع

%(8.8) 006 057 الرياض  4.5%  8.7%  

%(05.9) 015 007 الجزيرة  51.9%  7.6%  

%(1.2) 31 30 استثمار  4.0%  5.3%  

% 8.6 08 07 الهيلندي  0.4%  0.4%  

%(02.1) 86 015 الفرن    4.5%  6.2%  

% 03.7 80 70 ساب  3.6%  6.0%  

% 05.7 36 35 الفرب   5.4%  5.7%  

%(2.9) 317 356 سامبا  00.7%  53.1%  

%(0.4) 389 394 الرا ح   00.5%  59.5%  

% 5.5 08 08 البالا  2.4%  0.4%  

% 001.7 35 02 االنماف  4.6%  5.4%  

%(45.7) 007 514 األال   5.4%  8.8%  

%(8.3) 00335 00423 اإل مال   2.8%  011.1%  

  ميع األرقام بالمليين ريال ما لم يتكر خالف ذلك

 5102ملخه القيائم المالية للمصارف بنهاية النصف األول 



 

 

 5102النصف األول  5102سبتمبر  8

 القطاع: المصارف والخدمات المالية

 إ مال  المي ياات الم اامة إلى القطاع

 H1 2014 H1 2015 النمي H1 2014 H1 2015 المصرف

% 4.1 5550484 5030995 الرياض  01.6%  01.5%  

% 5.8 670631 620810 الجزيرة  3.3%  3.0%  

% 2.0 950285 880165 استثمار  4.4%  4.3%  

% 04.3 0150573 890489 الهيلندي  4.4%  4.7%  

% 1.9 0820921 0840303 الفرن    9.0%  8.2%  

% 9.6 0950358 0720468 ساب  8.7%  8.8%  

% 06.7 0660452 0450669 الفرب   7.0%  7.7%  

% 2.4 5520931 5040524 سامبا  01.6%  01.4%  

% 01.8 3570171 5920022 الرا ح   04.6%  02.1%  

% 09.9 490043 410978 البالا  5.1%  5.3%  

% 02.9 800839 710611 االنماف  3.2%  3.8%  

% 2.9 4600455 4320234 األال   50.6%  50.5%  

% 7.9 500720172 501060302 اإل مال   011.1%  011.1%  

 صا   االستثمارات الم اامة إلى القطاع

 H1 2014 H1 2015 النمي H1 2014 H1 2015 المصرف

% 5.0 470586 460301 الرياض  9.3%  9.4%  

%(8.7) 000461 050224 الجزيرة  5.2%  5.3%  

% 31.7 540168 080402 استثمار  3.7%  4.8%  

% 7.6 510209 090162 الهيلندي  3.8%  4.0%  

%(05.0) 390620 420058 الفرن    9.0%  7.9%  

% 7.4 440235 400472 ساب  8.4%  8.8%  

% 5.5 330800 330192 الفرب   6.7%  6.7%  

%(4.6) 600024 640000 سامبا  05.9%  05.0%  

% 40.6 610226 450722 الرا ح   8.6%  05.1%  

%(35.4) 50320 30481 البالا  1.7%  1.2%  

% 46.3 80264 20824 االنماف  0.5%  0.7%  

%(8.3) 0210108 0630632 األال   33.1%  59.8%  

% 0.6 2130970 4920878 اإل مال   011.1%  011.1%  

 صا   القروض الم اامة إلى القطاع

 H1 2014 H1 2015 النمي H1 2014 H1 2015 المصرف

%(5.9) 0360753 0410774 الرياض  00.2%  01.3%  

% 8.0 450035 380971 الجزيرة  3.5%  3.5%  

% 4.0 270108 240766 استثمار  4.2%  4.3%  

% 07.8 700515 610448 الهيلندي  4.9%  2.4%  

% 6.5 0540718 0070391 الفرن    9.6%  9.4%  

% 05.3 0560220 0050701 ساب  9.5%  9.2%  

% 50.1 0010970 900737 الفرب   7.2%  8.4%  

% 6.9 0310249 0550063 سامبا  01.1%  9.8%  

% 4.8 5010650 5110956 الرا ح   06.4%  02.9%  

% 08.4 300683 560722 البالا  5.5%  5.4%  

% 8.0 250999 490119 االنماف  4.1%  4.1%  

% 03.1 5330104 5160092 األال   06.9%  07.2%  

% 8.7 003580071 005500843 اإل مال   011.1%  011.1%  

 القروض غير الفاملة الم اامة إلى القطاع

 H1 2014 H1 2015 النمي H1 2014 H1 2015 المصرف

%(05.3) 00062 00358 الرياض  8.3%  7.8%  

%(42.6) 459 791 الجزيرة  4.9%  5.9%  

% 1.0 458 457 استثمار  5.7%  5.9%  

% 04.0 863 726 الهيلندي  4.7%  2.8%  

%(51.7) 00175 00320 الفرن    8.4%  7.5%  

%(5.2) 00218 00247 ساب  9.6%  01.0%  

% 04.4 00074 00156 الفرب   6.4%  7.9%  

%(08.5) 00646 50105 سامبا  05.2%  00.0%  

%(06.6) 50685 30508 الرا ح   51.1%  08.1%  

% 04.7 499 432 البالا  5.7%  3.4%  

% 52.6 386 317 االنماف  0.9%  5.6%  

% 2.0 30154 50876 األال   07.9%  51.3%  

%(7.2) 040874.9 060173.7 اإل مال   011.1%  011.1%  
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 قروض األ راا  الم اامة إلى القطاع

 H1 2014 H1 2015 النمي H1 2014 H1 2015 المصرف

% 5.3 38,957 38,071 الرياض  9.7%  9.5%  

% 06.2 15,707 13,477 الجزيرة  3.4%  3.7%  

% 3.3 12,121 11,734 استثمار  3.1%  5.9%  

% 38.7 13,491 9,726 الهيلندي  5.2%  3.5%  

% 4.9 9,782 9,324 الفرن    5.4%  5.3%  

% 0.0 26,300 26,022 ساب  6.6%  6.5%  

% 8.3 26,433 24,398 الفرب   6.5%  6.3%  

% 3.0 20,325 19,711 سامبا  2.1%  4.8%  

% 2.6 157,445 149,063 الرا ح   37.9%  37.5%  

% 8.9 11,116 10,205 البالا  5.6%  5.6%  

% 04.1 12,671 11,112 االنماف  5.8%  3.1%  

% 00.0 78,393 70,559 األال   07.9%  08.2%  

% 7.2 422,741 393,403 اإل مال   011.1%  011.1%  

 قروض الشركات  الم اامة إلى القطاع

 H1 2014 H1 2015 النمي H1 2014 H1 2015 المصرف

%(4.9) 980244 0130631 الرياض  05.4%  01.7%  

% 4.9 560771 520254 الجزيرة  3.1%  5.9%  

% 4.5 420564 430438 استثمار  2.5%  4.9%  

% 03.9 280583 200080 الهيلندي  6.0%  6.4%  

% 6.2 0060024 0190159 الفرن    03.1%  05.7%  

% 02.6 0100032 870469 ساب  01.4%  00.1%  

% 52.2 820904 680425 الفرب   8.5%  9.4%  

% 7.6 0000547 0130400 سامبا  05.3%  05.0%  

% 3.7 220789 230798 الرا ح   6.4%  6.0%  

% 53.1 510938 070155 البالا  5.1%  5.3%  

% 6.8 410749 380042 االنماف  4.2%  4.4%  

% 03.6 0260282 0370899 األال   06.4%  07.0%  

% 9.3 9070375 8380998 اإل مال   011.1%  011.1%  

  ميع األرقام بالمليين ريال ما لم يتكر خالف ذلك

 5102ملخه القيائم المالية للمصارف بنهاية النصف األول 



 

 

 5102النصف األول  5102سبتمبر  8

 القطاع: المصارف والخدمات المالية

 مخصصات االئتمان الم اامة إلى القطاع

 H1 2014 H1 2015 النمي H1 2014 H1 2015 المصرف

%(2.0) 443 467 الرياض  04.8%  04.0%  

%(35.8) 012 027 الجزيرة  2.1%  3.3%  

%(27.4) 69 065 استثمار  2.0%  5.5%  

% 02.1 094 069 الهيلندي  2.3%  6.5%  

%(65.2) 81 504 الفرن    6.8%  5.2%  

% 04.4 559 511 ساب  6.3%  7.3%  

% 58.3 573 503 الفرب   6.7%  8.7%  

%(52.2) 76 015 سامبا  3.5%  5.4%  

%(53.4) 989 00595 الرا ح   41.9%  30.4%  

% 22.7 42 59 البالا  1.9%  0.4%  

% 564.9 048 40 االنماف  0.3%  4.7%  

% 336.6 497 004 األال   3.6%  02.8%  

%(1.31) 30049 30028 اإل مال   011.1%  011.1%  

 مخصصات االئتمان لأل راا الم اامة إلى القطاع

 H1 2014 H1 2015 النمي H1 2014 H1 2015 المصرف

% 552.6  208  029 الرياض  7.2 %  33.0 %  

(68) الجزيرة  (012)  22.8 %  (3.5)%  (6.7)%  

%(74.5)  01  41 استثمار  0.9 %  1.7 %  

% 34.1  40  30 الهيلندي  0.4 %  5.6 %  

(0)  71 الفرن    (010.4)%  3.3 %  (1.0)%  

% 06.6  004  98 ساب  4.6 %  7.3 %  

% 52.5  039  000 الفرب   2.3 %  8.9 %  

%(2.8)  46  49 سامبا  5.3 %  5.9 %  

%(49.4)  474  936 الرا ح   44.3 %  31.3 %  

% 3.4  32  34 البالا  0.6 %  5.5 %  

% 1.3  08  08 االنماف  1.8 %  0.0 %  

%(26.3)  577  634 األال   31.1 %  07.7 %  

%(52.9)  00264  50001 اإل مال   011.1 %  011.1 %  

 مخصصات االئتمان للشركات الم اامة إلى القطاع

 H1 2014 H1 2015 النمي H1 2014 H1 2015 المصرف

(74)  318 الرياض  (054.5)%  48.8 %  (7.3)%  

(89) الجزيرة  1  (011.5)%  (04.0)%  1.1 %  

%(25.1)  29  055 استثمار  09.4 %  2.8 %  

% 01.8  023  038 الهيلندي  55.1 %  02.0 %  

%(43.6)  80  044 الفرن    55.8 %  8.1 %  

% 05.3  002  015 ساب  06.5 %  00.3 %  

% 30.8  034  015 الفرب   06.0 %  03.5 %  

%(43.2)  31  24 سامبا  8.2 %  3.1 %  

% 44.6  202  326 الرا ح   26.2 %  21.8 %  

(2) البالا  01  (309.8)%  (1.7)%  0.1 %  

% 469.4  030  53 االنماف  3.6 %  05.9 %  

(652) األال   (039)  (77.7)%  (99.0)%  (03.7)%  

% 60.1  00102  631 اإل مال   011.1 %  011.1 %  

 5102ملخه القيائم المالية للمصارف بنهاية النصف األول 
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 القطاع: المصارف والخدمات المالية
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 إ مال  حقي  الم اامين الم اامة إلى القطاع

 H1 2014 H1 2015 النمي H1 2014 H1 2015 المصرف

% 8.0 360228 330814 الرياض  05.5%  05.0%  

% 09.2 70044 20978 الجزيرة  5.5%  5.4%  

% 9.3 000968 010947 استثمار  4.1%  4.1%  

% 03.5 000057 90859 الهيلندي  3.6%  3.7%  

% 01.8 570921 520551 الفرن    9.0%  9.3%  

% 05.8 570525 540021 ساب  8.7%  9.1%  

% 2.2 500409 510300 الفرب   7.4%  7.0%  

% 01.9 390907 320983 سامبا  03.1%  03.5%  

% 8.4 440197 410662 الرا ح   04.7%  04.6%  

% 00.4 60191 20471 البالا  5.1%  5.1%  

% 5.6 070916 070428 االنماف  6.3%  2.9%  

% 9.1 210218 460324 األال   06.8%  06.7%  

% 9.3 3100937 5760071 اإل مال   011.1%  011.1%  

 واائع الفمالف الم اامة إلى القطاع

 H1 2014 H1 2015 النمي H1 2014 H1 2015 المصرف

% 3.9 0660375 0610011 الرياض  01.5%  9.8%  

% 7.8 220885 200832 الجزيرة  3.3%  3.3%  

% 3.8 710304 670752 استثمار  4.3%  4.0%  

% 07.0 830324 700027 الهيلندي  4.2%  4.9%  

% 6.0 0450294 0340418 الفرن    8.6%  8.4%  

% 9.5 0200109 0380592 ساب  8.8%  8.9%  

% 50.5 0350316 0190088 الفرب   7.1%  7.8%  

% 4.5 0710285 0630644 سامبا  01.4%  01.1%  

% 8.6 5660216 5420406 الرا ح   02.6%  02.7%  

% 04.8 380315 330324 البالا  5.0%  5.3%  

% 53.4 610428 480976 االنماف  3.0%  3.6%  

% 4.3 3610466 3420297 األال   55.1%  50.5%  

% 8.5 006980026 002690696 اإل مال   011.1%  011.1%  

 إ مال  القروض إلى إ مال  الياائع

   النمي H1 2014 H1 2015 المصرف

%89.3 الرياض  83.3%  (2.99)%    

%76.8 الجزيرة  76.8%  1.15 %    

%85.0 استثمار  85.5%  1.03 %    

%86.7 الهيلندي  87.0%  1.49 %    

%89.0 الفرن    89.0%  1.10 %    

%83.5 ساب  82.4%  5.51 %    

%86.1 الفرب   82.8%  (1.07)%    

%76.2 سامبا  78.0%  0.63 %    

%84.1 الرا ح   80.1%  (5.92)%    

%85.9 البالا  82.1%  5.16 %    

%010.5 االنماف  89.1%  (05.51)%    

%60.5 األال   66.1%  4.88 %    

%79.2 اإل مال   79.8%  1.56 %    

 تيزيع الياائع 

 الياائع أل ل ح ابات االاخار ح ابات تحت الطلب 

الم اامة  النمي H1 2014 H1 2015الم اامة  النمي H1 2014 H1 2015الم اامة  النمي H1 2014 H1 2015 المصرف

% 36.3 930534 680398 الرياض  8.1%  583 314 7.4 %  0.2%  850580 650815 (53.7)%  03.8%  

% 9.0 560295 540381 الجزيرة  5.3%   -  - -  1.1%  560660 580134 2.0 %  6.5%  

% 35.0 500035 020992 استثمار  0.8%  00891 869 (24.1)%  4.3%  480337 470521 (5.5)%  01.4%  

% 01.0 350941 590957 الهيلندي  5.8%  473 422 (3.8)%  5.3%  390662 480660 55.7 %  01.7%  

% 55.3 0160662 870503 الفرن    9.0%  430 477 01.7 %  5.4%  430432 300211 (57.2)%  6.9%  

% 08.9 980118 850431 ساب  8.4%  70120 70626 8.6 %  37.9%  460750 450236 (9.1)%  9.4%  

% 07.4 720485 640318 الفرب   6.2%  015 004 05.1 %  1.6%  400912 200940 53.9 %  00.4%  

% 7.5 0020797 0180165 سامبا  9.9%  20989 60855 03.9 %  33.8%  450454 410507 (2.5)%  8.8%  

% 04.7 5230532 5510844 الرا ح   50.7%   -  - -  1.1%  510707 80683 (28.0)%  0.9%  

% 51.7 590703 540619 البالا  5.2%  30104 30323 00.3 %  06.6%  40961 40305 (03.0)%  1.9%  

% 31.1 360393 570997 االنماف  3.0%   -  - -  1.1%  090974 530318 06.7 %  2.0%  

% 2.6 5770498 5650817 األال   53.8%  026 029 0.9 %  1.8%  660350 620581 (0.6)%  04.4%  

% 04.7 000660689 001060969 اإل مال   011.1%  090389 510519 4.5 %  011.1%  4830410 4240253 (6.1)%  011.1%  

  ميع األرقام بالمليين ريال ما لم يتكر خالف ذلك

 5102ملخه القيائم المالية للمصارف بنهاية النصف األول 
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 القطاع: المصارف والخدمات المالية

 الفائد على حقي  الم اامين

   التغير H1 2014 H1 2015 المصرف

%03.1 الرياض  05.6%  (1.4)%    

%00.7 الجزيرة  08.4%  6.7 %    

%03.5 استثمار  03.0%  (1.0)%    

%08.5 الهيلندي  09.0%  1.9 %    

%00.5 الفرن    04.2%  3.3 %    

%08.1 ساب  06.7%  (0.3)%    

%03.6 الفرب   04.3%  1.7 %    

%03.2 سامبا  03.2%  (1.1)%    

%07.7 الرا ح   02.7%  (5.1)%    

%02.2 البالا  02.1%  (1.2)%    

%6.6 االنماف  7.8%  0.5 %    

%07.3 األال   07.9%  1.6 %    

%04.6 اإل مال   04.8%  1.55 %    

 الفائد على األصيل 

   التغير H1 2014 H1 2015 المصرف

%0.98 الرياض  0.99%  1.10 %    

%0.10 الجزيرة  0.79%  1.78 %    

%0.25 استثمار  0.65%  1.19 %    

%0.87 الهيلندي  0.96%  1.18 %    

%0.46 الفرن    5.17%  1.61 %    

%5.30 ساب  5.53%  (1.19)%    

%0.84 الفرب   0.79%  (1.12)%    

%5.08 سامبا  5.57%  1.18 %    

%5.34 الرا ح   5.13%  (1.30)%    

%0.93 البالا  0.76%  (1.06)%    

%0.65 االنماف  0.68%  1.16 %    

%0.92 األال   0.88%  (1.17)%    

%0.92 اإل مال   0.97%  1.15 %    

 النقدية إلى الياائع الجارية 

   التغير H1 2014 H1 2015 المصرف

%30.0 الرياض  36.2%  2.4 %    

%49.2 الجزيرة  42.7%  (3.8)%    

%74.3 استثمار  34.6%  (39.7)%    

%56.7 الهيلندي  54.8%  (0.9)%    

%09.2 الفرن    04.9%  (4.6)%    

%51.5 ساب  06.8%  (3.4)%    

%50.4 الفرب   55.2%  0.0 %    

%09.7 سامبا  53.7%  4.1 %    

%09.2 الرا ح   07.9%  (0.7)%    

%39.7 البالا  47.4%  7.7 %    

%46.5 االنماف  46.7%  1.2 %    

%51.5 األال   55.7%  5.2 %    

%53.7 اإل مال   53.8%  1.0 %    

 الياائع تحت الطلب إلى حقي  الملكية )مرة( 

   التغير H1 2014 H1 2015 المصرف

% 25.7 5.6 5.1 الرياض    

%(32.6) 3.7 4.0 الجزيرة    

% 31.2 0.8 0.2 استثمار    

%(8.4) 3.1 3.1 الهيلندي    

% 32.8 3.8 3.2 الفرن      

% 08.3 3.6 3.4 ساب    

% 32.8 3.2 3.5 الفرب     

%(01.5) 5.9 3.1 سامبا    

% 30.5 2.7 2.4 الرا ح     

% 37.9 4.9 4.2 البالا    

% 45.9 5.1 0.6 االنماف    

%(07.2) 2.2 2.7 األال     

% 08.5 3.9 3.7 اإل مال     

 النقدية إلى إ مال  الياائع 

   التغير H1 2014 H1 2015 المصرف

%03.3 الرياض  51.4%  7.5 %    

%53.3 الجزيرة  50.8%  (0.2)%    

%07.6 استثمار  01.4%  (7.5)%    

%00.5 الهيلندي  9.8%  (0.4)%    

%05.7 الفرن    00.5%  (0.2)%    

%05.1 ساب  01.9%  (0.0)%    

%05.6 الفرب   05.9%  1.5 %    

%03.1 سامبا  06.0%  3.0 %    

%07.6 الرا ح   07.1%  (1.6)%    

%59.3 البالا  36.8%  7.2 %    

%56.4 االنماف  58.0%  0.7 %    

%02.3 األال   07.4%  5.0 %    

%02.3 اإل مال   06.4%  0.1 %    
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 النقدية إلى إ مال  األصيل 

   التغير H1 2014 H1 2015 المصرف

%9.9 الرياض  02.3%  2.4 %    

%08.4 الجزيرة  08.1%  (1.4)%    

%03.2 استثمار  7.9%  (2.6)%    

%8.9 الهيلندي  8.1%  (1.9)%    

%9.5 الفرن    8.6%  (1.7)%    

%9.2 ساب  8.2%  (1.9)%    

%9.7 الفرب   01.5%  1.6 %    

%9.9 سامبا  05.0%  5.5 %    

%04.6 الرا ح   03.9%  (1.8)%    

%53.8 البالا  58.7%  4.8 %    

%08.3 االنماف  51.8%  5.4 %    

%05.5 األال   03.6%  0.2 %    

%00.9 اإل مال   05.8%  1.8 %    
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 القطاع: المصارف والخدمات المالية

 مفدل التغطية )مره(  

   التغير H1 2014 H1 2015 المصرف

   (%3.0) 0.67 0.71 الرياض

    %76.6 0.81 0.14 الجزيرة

   (%9.2) 0.86 0.92 استثمار

    %5.6 0.66 0.60 الهيلندي

    %43.2 5.02 0.70 الفرن  

    %8.1 0.29 0.20 ساب

    %8.7 5.07 5.18 الفرب 

    %14.5 0.65 0.48 سامبا

    %37.3 0.97 0.61 الرا ح 

   (%33.9) 0.72 5.18 البالا

    %28.5 5.19 0.80 االنماف

   (%13.8) 0.62 0.79 األال 

    %14.6 0.81 0.66 اإل مال 
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 اامش الفائد 

   النمي H1 2014 H1 2015 المصرف

%3.1 الرياض  3.1%  (1.10)%    

%5.9 الجزيرة  3.0%  1.04 %    

%5.5 استثمار  5.5%  (1.13)%    

%5.2 الهيلندي  5.2%  1.13 %    

%5.3 الفرن    5.4%  1.12 %    

%5.7 ساب  5.6%  (1.0)%    

%3.1 الفرب   5.8%  (1.0)%    

%5.7 سامبا  5.6%  (1.1)%    

%4.5 الرا ح   3.8%  (1.4)%    

%3.8 البالا  3.2%  (1.3)%    

%3.8 االنماف  3.8%  (1.1)%    

%3.4 األال   3.5%  (1.5)%    

%3.0 اإل مال   3.1%  (1.12)%    

 المخصصات إلى القروض

   النمي H1 2014 H1 2015 المصرف

%0.6 الرياض  0.4%  (1.08)%    

%5.0 الجزيرة  0.8%  (1.56)%    

%0.2 استثمار  0.4%  (1.05)%    

%5.1 الهيلندي  5.1%  1.11 %    

%0.9 الفرن    0.8%  (1.05)%    

%5.1 ساب  0.9%  (1.07)%    

%5.3 الفرب   5.5%  (1.13)%    

%5.4 سامبا  5.1%  (1.37)%    

%5.2 الرا ح   5.2%  (1.12)%    

%3.3 البالا  5.7%  (1.61)%    

%0.0 االنماف  0.2%  1.38 %    

%5.4 األال   5.0%  (1.34)%    

%5.0 اإل مال   5.1%  (1.02)%    

 القروض غير الفاملة إلى إ مال  القروض

   التغير H1 2014 H1 2015 المصرف

%1.9 الرياض  1.8%  (1.19)%    

%5.1 الجزيرة  0.1%  (1.98)%    

%1.8 استثمار  1.7%  (1.13)%    

%0.5 الهيلندي  0.5%  (1.14)%    

%0.0 الفرن    1.8%  (1.58)%    

%0.3 ساب  0.5%  (1.08)%    

%0.0 الفرب   0.1%  (1.16)%    

%0.6 سامبا  0.5%  (1.37)%    

%0.6 الرا ح   0.5%  (1.35)%    

%0.6 البالا  0.2%  (1.14)%    

%1.6 االنماف  1.7%  1.01 %    

%0.4 األال   0.3%  (1.19)%    

%0.3 اإل مال   0.0%  (1.09)%    
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 تفريفات

 اامش الفائد:

صيل ذات الفيائد وتكاليف متيسط االلتزامات األت تخدم اته الن بة لتتبع ربحية المصرف من خالل عمليات االستثمار واإلقراض لفترة زمنية محداة. الن بة تقيس الفار  بين عيائد متيسط  

 ذات التكاليف.

 ن بة التغطية:

 لة.فاما  ن بة ت تخدم لقياس قابلية المصرف لتغطية الخ ائر من القروض غير الفاملة. تحت ب عن طريق ق مة المخصصات على إ مال  القروض غير ال 

 ن بة القروض الغير عاملة إلى إ مال  القروض

 ته النقدية. قاا  ن بة القروض المتفثرة لدى مصرف إلى إ مال  القروض قبل خصم مخصه الخ ائر. واي يفكس مدى إاارة المصرف لمخاطر االئتمان وم تقبل تد 

 (:5مفدل كفاية رصس المال )بازل 

ع مفايير عملية لقياس اته الكفاية من خالل و  كفاية رصس المال اي مفيار يقيس المالفة المالية للمصرف وا  تربط مصاار صميال المصرف بالمخاطر الت  تحيط به. ولقياس اته المالفة تم 

قياس الكفافة المالية من خالل احت اب ن بة كفاية من خالل شريحتين )رصس المال األساس  ورصس المال األساس   5. تشمل اتفاقيات بازل 5وتم تطييراا    اتفاقيات بازل  0اتفاقيات بازل 

 مع الم اند( ومقارنة الشريحتين بالمي ياات المر حة لثالث صنياع من المخاطر، مخاطر االئتمان، مخاطر الفمليات ومخاطر ال ي . 

 ربحية ال هم )بالريال(:

 ا  مؤشر لربح المصرف بالريال لكل سهم من صسهمه المصدرة. يحت ب من خالل ق مة صا   اخل المصرف على عدا صسهمه المصدرة.

 ال فر للفائد:

لمصارف صعطى االلة إما على المبالغة    ط ااي ما يمثله سفر سهم المصرف مقابل ربحية ال هم الياحد  يه. ي تخدم للمقارنة بين صسفار صسهم المصارف.  كلما كان الرقم صعلى من متيس 

 سفر ال هم صو تيقع صرباح صكثر    الم تقبل والفكس. يحت ب من خالل ق مة سفر ال هم على ربحية ال هم بالريال.

 القيمة الد ترية )لل هم(:

  القيمة الد ترية لل هم الياحد وا  يفطالقيمة الد ترية للمصرف تمثل قيمته الفاالة    حال تصفية المصرف وخرو ه من ال ي . ق مة اته القيمة على عدا األسهم المصدرة للمصرف  

 قيمة ال هم    حال تصفية المصرف.

 ال فر إلى القيمة الد ترية )لل هم(:

 هتا يفن  صن سفر سهم المصرف يتداول بأعلى سط اي ما يمثله سفر ال ي  لل هم إلى قيمته الد ترية. ي تخدم بالمقارنة بين المصارف ومقارنتها بمتيسط القطاع.   ذا زاا الرقم عن المتي 

فكس. يحت ب الرقم من خالل ق مة سفر والمن قيمته الد ترية ويفط  االلتين متفاك تين، إما صن سفر ال هم مبالغ  يه صو صن الشركة    حالة نمي ويتيقع لها تطيًرا    الم تقبل 

 ال ي  لل هم على قيمته الد ترية.

 الفائد على حقي  الم اامين:

ة على متيسط حقي  الم اامين.  ترا  ن بة مئيية تفكس مدى كفافة المصرف    تحقيق صرباحه من قيمة استثمار الم اامين  يه. يحت ب عن طريق ق مة صا   الدخل للمصرف  خر  

 كلما زاات الن بة صعطت االلة على كفافة صعلى والفكس.

 البالا المالية
 

 خدمة الفمالف

 clientservices@albilad-capital.com البريد االلكترون :

 9888 – 513 – 00 – 966+ اإلاارة الفامة:

 1110 – 006 – 811 الهاتف المجان :

 

 

 إاارة األصيل

 abicasset@albilad-capital.com البريد االلكترون :

 9871 – 513 – 00 – 966+  ااتف:

 

 

 إاارة األبحاث والمشيرة

 research@albilad-capital.com البريد اإللكترون :

 9895 – 513 – 00 – 966+  ااتف:

 capital/research-www.albilad  الميقع اإللكترون :

 

  إاارة اليساطة

 abicctu@albilad-capital.com البريد االلكترون :

 9841 – 513 – 00 – 966+  ااتف:

 

 المصر ية االستثمارية

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

 9829 – 513 – 00 – 966+  ااتف:

 إخالف الم ؤولية

تثمار ومديريها وميظفيها ال يقدمين صي  مانات صو السبتلت شركة البالا المالية صقصى  هد للتأكد من صن محتيى المفليمات المتكيرة    اتا التقرير صحيحة واقيقة ومع ذلك   ن شركة البالا ل

 .تفهدات صراحة صو  منًا بشأن محتييات التقرير وال يتحملين بطريقة مباشرة صو غير مباشرة صي م ؤولية قانينية ناتجة عن ذلك

ن األغراض اون الميا قة الخطية الم بقة من شركة البالا م ال يجيز إعااة ن خ صو إعااة تيزيع صو إرسال اتا التقرير بطريقة مباشرة او غير مباشرة ألي شخه آخر صو نشره كليًا صو  زئيًا ألي غرض 

  .لالستثمار

 كما نلفت االنتباه بأن اته المفليمات ال تشكل تيصية بشراف صو بيع صورا  مالية صو التخاذ قرار استثماري.

 .يفتبر صي إ راف استثماري يتخته الم تثمر بناًف على اتا التقرير سياًف كان كليًا صو  زئيًا اي م ؤوليته الكاملة وحده 

 تشار استثماري مؤال قبل االستثمار    مثل اته األاوات ى مليس الهدف من اتا التقرير إن ي تخدم صو يفتبر مشيرة صو خياًرا صو صي إ راف آخر يمكن صن يتحقق م تقبال. لتلك   ننا ننصح بالر يع إل

 .االستثمارية

 تحتفظ شركة البالا لالستثمار بجميع الحقي  المرتبطة بهتا التقرير

 18011–37تصريح ايئة ال ي  المالية رقم 

http://www.albilad-capital/research

