
 

 

 5102قطاع المصارف للربع األول 
 5102يونيو  0

 

 القطاع: المصارف والخدمات المالية

1 

 
يلخصصصصا اصصصصيا الاقريصصصصر  اام المصصصصصارف المدرلصصصصة  صصصص  الصصصص و  الماليصصصصة 
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 المصدر: تداول، مؤس ة النقد العرب  ال عواي

 

 للمزيد من المعلومات يرلى االتصال على:

 

 ترك   دعق

 مدير األبحاث والمشورة

tfadaak@albilad-capital.com 

 

  و اإلاارة العامة:
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الرسملة 

ال وقية 

 )مليون ريال(

العائد على 

 ال هم )ريال(

مكرر 

 الربحية*

سعر 

اإلغال  

 )ريال(*

 07.81 05.10 0.48 234411 الرياض

 31.81 09.52 0.61 054351 الجزيرة

 52.51 00.08 5.56 064381 اساثمار

 47.78 04.16 3.41 574318 الهولندي

 38.22 05.25 3.18 464467 الفرن  

 36.75 05.80 5.87 224181 ساب

 34.41 00.73 5.93 344411 العرب 

 58.20 00.30 5.25 274151 سامبا

 66.90 06.32 4.19 0184759 الرالح 

 38.41 55.50 0.73 094511 البالا

 54.16 57.43 1.88 364191 االنمام

 66.81 02.30 4.36 0334611 األال 

  04.57 5.64 2994993 القطاع

 

  بنهاية الربع األول من ايا العام مقارنة 2.0َنمت  رباح البنوك المدرلة    ال و  المالية ال عواية بص %

 مليار ريال .  00.0بالفارة المماثلة من العام الماض  لاصل إلى 

  مليار ريال .  54046% عن نفس الفارة من العام الماض  لاصل إلى  8.8ارتفعت المولواات البنكية بص 

  مليار ريال . 04593% عن نفس الفارة من العام الماض  لابلغ  01.2ونمت  القروض بنهاية الربع األول بص 

   مليار ريال. 04673% عن نفس الفارة من العام الماض  لابلغ  8.9كان نمو الواائع المصر ية 

  مليار ريال.  217% عن نفس الفارة من العام الماض  لابلغ 8ونمت محفظة االساثمارات بص 

 

 لعاملين رئي يين :   -%01.5واليي بلغ  - 5104لام تباطؤ نمو األرباح عن معدلها ال نوي لعام 

%  قط مقارنة  2.9األول تباطؤ اخل الرسوم والخدمات المصر ية    الربع األول ، حيث سَجل نموا سنويا بص 

 ب بب تطبيق ضوابط الامويل االساهالك  بنهاية الربع الثالث من العام الماض  .   5104% لعام 01.7بص 

% عن نفس الفارة من العام الماض  باأثير من صرف راتب 52والثان  نمو الرواتب ومصاريف الموظفين بص 

 شهرين للعاملين    القطاع المصر   
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 نظرة على  اام القطاع 
% بنهاية الربع األول مصن اصيا العصام 2.0َنمت  رباح البنوك المدرلة    ال و  المالية ال عواية بص 

مليار ريال ، وبالرغم من نمو صا   اخل  00.0مقارنة بالفارة المماثلة من العام الماض  لاصل إلى 

% عن الربع المماثل، إال  ن تبصاطؤ نمصو األربصاح عصن معصدلها الص نوي لعصام 8.6العموالت الخاصة بص 

يرلع لعاملين رئي يين : األول تباطؤ اخل الرسوم والخصدمات المصصر ية  -%01.5واليي بلغ  - 5104

، والثصان  نمصو  5104% لعصام 01.7%  قط مقارنة بص 2.9   الربع األول حيث سَجل نموا سنويا بص 

% عن نفس الفارة مصن العصام الماضص  باصأثير مصن صصرف راتصب 52الرواتب ومصاريف الموظفين بص 

 شهرين للعاملين    القطاع المصر   . 

% بنهاية الربع األول مصن اصيا العصام 8.8   لانب الميزانية العمومية ارتفعت المولواات البنكية بص 

مليار لنفس الفارة من العام ال ابق ، ولصام اصيا النمصو  04975مليار ريال مقارنة بص  54046لاصل إلى 

مليصار ريصال، بصالرغم مصن تباطؤاصا عصن  04593% لاصل إلى 01.2بدعم من ارتفاع صا   القروض بص 

% ، كما ارتفعت محفظصة االسصاثمارات المجمعصة بالصصا     05اليي بلغ  5104معدلها ال نوي لعام 

% عصن 8.9مليار ريال . وتباطأ نمصو الواائصع  ص  الربصع األول ليبلصغ نمواصا  217% لاصل إلى 7.7بص 

حيصث بلصغ مجمصوع الواائصع بنهايصة  5104% لعام 05.0نفس الفارة من العام ال ابق، ومقارنة بصنمو 

 مليار ريال.  04673الربع األول من العام الحال  

ونظرا لنمو صا   القروض بمعدل  سرع من نمو الواائصع بصشكل طفيصف  ال  لصت الرتفصاع معصدل 

%  78.94نقطة  ساس بنهاية الربع األول من ايا العام ليصل إلى  013القروض إلى الواائع بواقع 

% بنهاية نفس الفارة من العام الماض  . وترالع اامش العائد* بنهاية الربصع األول 77.90مقارنة بص 

%، ونظرا لالنكماش الم امر لهصامش العائصد 3.14نقاط  ساس ليبلغ على م اول القطاع  9بواقع 

  ظهرت قائمة الدخل الموحدة للبنوك ال عواية نمًوا بوتيرة  قل مقارنة بنمو الميزانية العمومية .

   ما يخا لواة األصول ، واصلت البنصوك تحص ين الجصواة االئامانيصة لمحفظصة القصروض،  قصد 

% عن نفس الفارة من العام ال ابق، ومع النمو العال  إللمال  6.2ترالعت القروض الغير عاملة بص 

نقطصة  سصاس ليصصل  51القروض ، انخفض معدل القروض الغير عاملة الى إلمال  القروض بنحو 

% بنهايصة الربصع األول مصن اصيا العصام ،كمصا انخفصات مخصصصات االئامصان الصى المالص  0.05إلى 

% بنهايصة الربصع األول، مصن لانصب تخصر ترالعصت 5.14القروض بواقع ت ع نقاط  ساس لاصصل الصى 

مليصون ريصال. وارتفصع  04424% عن نفس الفارة من العصام الماضص  لابلصغ 50مخصصات االئامان بص 

%    الربصع األول مقارنصة   085 ياا معدل تغطية القروض الغير عاملة    القطاع المصر   الى 

% بنهاية نفس الفارة من العام الماض . قاا قطاع الشركات نمو االئامان حيث اساحو  على 060بص 

 % من المال  القروض .35% من المال  القروض العاملة بينما اساحو  قطاع الاجزئة على 68

% 0.7   ما يخا ال يولة ، ارتفعت األموال النقدية    حص ابات البنصوك بصشكل طفيصف بنحصو 

بنهاية الربع األول مقارنة بنفس الفارة من العام الماض  ، واساقرت ال يولة النقدية الى المالص  

% بينمصا انخفصض معصدل الص يولة 07% ، وإلى إلمال  الواائصع عنصد 03المولواات المصر ية عند 

 % . 54.8نقطة  ساس ليبلغ  311النقدية إلى الواائع الجارية بواقع 

مليار ريال ، بينمصا سصًجلت الواائصع  04058% لابلغ بنهاية الربع األول 04وًنمت الواائع تحت الطلب بص  

مليصار ريصال  50مليار ريال و  471% على الاوال  ليصال إلى 8% و 0أللل والواائع االاخارية نموا بص 

مليار ريال بنهايصة الربصع األول مصن  24% لاصل إلى 00على الاوال  ، بينما ترالعت الواائع األخرل بص 

 ايا العام .

نقطصة  سصاس عصن  310وارتفع معدل الواائع تحت الطلب إلى إلمال  الواائع بنهاية الربع األول بصص  

% من إلمال  الواائصع المصصر ية ، بينمصا انخفصض 67.4نفس الفارة من العام الماض  لاصل إلى 

 % من إلمال  الواائع .58.0نقطة  ساس لاصل إلى  559معدل الواائع أللل بص 

نقطصة  5بنهاية الربع األول من ايا العام ارتفصع معصدل العائصد علصى األصصول للقطصاع المصصر   بصص 

% ، وارتفصع معصدل العائصد علصى حقصو  0.96 ساس عن نفس الفارة من العام الماض  ليصل إلى 

 %  .04.93نقطة  ساس ليصل إلى  4الم اامين لنفس الفارة بص 

نقطصة  33نقطة  ساس ، واألساس  + الم اند بصص  50وترالع مؤشر كفاية ر س المال األساس  بص  

 ساس بنهاية الربع األول مقارنة بنفس الفصارة مصن العصام الماضص  ليبلصغ معصدل كفايصة ر س المصال 

 % كما    نهاية الربع األول من ايا العام . 07.26% واألساس  +الم اند 06.12األساس  
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 نظرة على  اام قطاعات األعمال 

 قطاع الاجزئة 
% مقارنة بنفس الفصاصرة 01انخفات  رباح قطاع الاجزئة المصر ية بنهاية الربع األول من ايا العام بص 

مليون ريال ، وترالعت حصصة  ربصاح الصقصطصاع مصن  ربصاح الصبصنصوك  54353من العام الماض  لاصل إلى 

% من األرباح    الربع المماثل مصن الصعصام الصمصاضص . 53.8% من األرباح مقارنة بص 51اإللمالية إلى 

ترالعت  رباح ساة بنوك    نشاط الاجزئة بينما ارتفعت  رباح ساة بنوك  خرل ، واسصاصحصو ت ثصالثصة 

% لصكصل 06% و األال  والرياض بنحصو 38% من  رباح القطاع ، ا  الرالح  بنحو 71مصارف على 

 منهما .

 قطاع الشركات 
% لصاصصصل 02قاا قطاع الشركات نمو  رباح البنوك    الربع األول من ايا العام حيث َنمت  رباحه بصص 

% مصن األربصاح 45.6مليون ريال ، وارتفعت حصة القطاع من  رباح البنوك اإللمالية إلصى  44941إلى 

% من األرباح    الربع المماثل من العام الماض  .لميع البنوك سَجلت نموا إيجصابصيصا 39.2مقارنة بص 

% مما 05   ارباحها من قطاع الشركات باساثنام البنت األال  اليي ترالعت  رباح القطاع لديه بنحو 

%    الربصع الصمصمصاثصل 56% مقارنة بص 51 ال النخفاض حصاه ال وقية من  رباح القطاع لاصل إلى 

% من  رباح القطاع ،  باإلضا ة الصى الصبصنصت 29من العام الماض . واساحو ت  ربعة مصارف على 

% على الاوال  من  رباح قصطصاع 00% و05% و 07األال  اساحو  الرياض والفرن   وساب على 

 الشركات    الربع األول من ايا العام . 

 قطاع الخزينة  
% عصن نصفصس 01ارتفعت  رباح قطاع الخزينة    البنوك ال عواية خالل الربع األول من ايا العام بصص

م اامة القطاع     رباح البنوك  مليون ريال، وارتفعت 34633الفارة من العام الماض  لاصل إلى 

% مصن األربصاح  ص  الصربصع 31.5% من األرباح اإللمالية مقصارنصة بصص 30.3اإللمالية بشكل طفيف إلى 

المماثل من العام الماض . ثمانية بنوك سَجلت نموا إيجابيا    ارباحها من قصطصاع الصخصزيصنصة و ربصعصة 

% مصن  ربصاح 26بنوك ترالعت  رباحها من القطاع . واساحو ت بنوك األال  وسامبصا وسصاب عصلصى 

 % على الاوال .01% و 02% و30القطاع حيث بلغت حصاهم 

 قطاع الوساطة واالساثمار
% لصاصصصل 5انخفات  رباح قطاع الوساطة وخدمات االساثمار    الربع األول من ايا الصعصام بصنصحصو 

%عن نفصس 55مليون ريال بالرغم من ارتفاع قيمة الاداول    ال و  المالية ال عواية بص  692إلى 

 %.6الفارة من العام الماض ، واساقرت م اامة القطاع     رباح البنوك االلمالية عند 

سبعة بنوك سَجلت نموا    ارباحها من ايا القطاع بينما ترالعت  رباح خم ة بصنصوك مصن الصقصطصاع، 

% من  رباح القطاع ا  سامبا والرالحص  واألاصلص  بصحصصصا تصبصلصغ 61واساحو ت ثالثة بنوك على 

 % لكل منهم على الاوال  .05% و51% و58

 

 

 

 

(79%)

(45%)

(26%)

(20%)

(16%)

4% 

28% 

33% 

45% 

46% 

258% 

296% 

 البالا

 سامبا

 ساب

 الرالح 

 األال 

 العرب 

 الفرن  

 الرياض

 الهولندي

 االساثمار

 الجزيرة

 االنمام

 نمو صا   الدخل لقطاع الاجزئة 

(12%)

3% 

4% 

6% 

13% 

14% 

16% 

26% 

41% 

300% 

323% 

1050% 

 األال 

 االنمام

 ساب

 العرب 

 الرياض

 سامبا

 الهولندي

 الفرن  

 البالا

 االساثمار

 الرالح 

 الجزيرة

 نمو صا   الدخل لقطاع الشركات 

(54%)

(19%)

(17%)

(8%)

1% 

5% 

20% 

20% 

22% 

22% 

24% 

43% 

 االساثمار

 االنمام

 الرالح 

 العرب 

 سامبا

 الجزيرة

 الفرن  

 البالا

 ساب

 الرياض

 الهولندي

 األال 

 نمو صا   الدخل لقطاع الخزينة

23%

17%

11%

10%

16%

21%

6%

59%

7%

19%

15%

53%

33%

49%

67%

55%

49%

51%

36%

14%

69%

54%

38%

20%

46%

30%

21%

32%

32%

27%

43%

18%

18%

23%

44%

3%

21%

5%

1%

4%

4%

2%

15%

9%

6%

4%

3%

 الرياض

 الجزيرة

 االساثمار

 الهولندي

 الفرن  

 ساب

 العرب 

 سامبا

 الرالح 

 البالا

 االنمام

 األال 

 الوساطة الخزينة الشركات الاجزئة

 م اامة القطاعات الاشغيلية    صا   الدخل لكل مصرف 

(32%)

(17%)

(11%)

(1%)

(1%)

2% 

4% 

20% 

21% 

29% 

50% 

 الرالح 

 األال 

 العرب 

 الفرن  

 الرياض

 االساثمار

 الجزيرة

 الهولندي

 سامبا

 البالا

 ساب

 نمو صا   الدخل لقطاع الوساطة واالساثمار



 

 

 5102الربع األول  5102يونيو  0

 القطاع: المصارف والخدمات المالية

4 

 نظرة على قائمة الدخل 

 صا   الدخل 

% عن الفارة المماثلة من العام الصمصاضص  2.0ارتفعت  رباح البنوك خالل الربع األول من ايا العام بص 

مليار ريال ، وسَجلت لميع المصارف نمو     رباحهصا بصاسصاصثصنصام مصصرف الصرالصحص  الصيي  00.0لابلغ 

% عن نفس الفارة من العام الماض  . وتفاوت نمو  رباح المصارف األخرل حيث 00ترالعت  رباحه بص 

سَجلت سبعة مصارف نموا بأعلى من ماوسط القطاع و ربعة مصارف َنمت  رباحها بصأقصل مصن نصمصو 

 ماوسط القطاع .

% لعاملين رئي يين: األول 01.5واليي بلغ  5104ويرلع تباطؤ نمو األرباح عن معدل نمواا    عام 

% 2.9تباطؤ صا   اخل الرسوم والخدمات المصر ية    الربع األول حيث سَجل نصمصوا سصنصويصا بصص 

% بصد صع مصن نصمصو 9، والثان  نمو المال  مصاريف العمليات بص  5104% لعام 01.7 قط مقارنة بص 

 % عن الربع المماثل من العام الماض  . 52الرواتب ومصاريف الموظفين بصنحو 

 إن ايه الاوابط حصدت مصن  5104 نظرا لاطبيق ضوابط الامويل االساهالك     الربع الرابع من 

الرسوم الا  تفرضها بعض المصارف على عمالئها من قصطصاع الصاصجصزئصة ، لصيا  صقصد تصرالصع صصا ص  

% لكل منهصم عصلصى الصاصوالص ، 7% و 00األتعاب والخدمات المصر ية لدل كل من الرالح  وساب بص 

 % للثان  .56% لألول و51 لت  ال الى انخفاض  رباح البنكين من قطاع الاجزئة بص 

% 30% من  رباح القطاع المصر   وحازت سبعة مصارف على 69اساحو ت خم ة مصارف على  

من  رباح القطاع . ولم يحدث تغير لواري    الحصا ال وقية لصلصمصصصارف مصن األربصاح بصاسصاصثصنصام 

% وانخفاصت حصصة الصثصانص  0.3البنت الفرن   ومصرف الرالح  ، حيث ارتفعت حصة األول بنحو 

 % من  رباح القطاع مقارنة بنفس الفارة من العام الماض  .5.2بصنحو 

 ايرااات ومصاريف العمليات 

 51.5% عن الربع المماثل من العام الماض  لاصل إلصى 8.2ارتفعت إيرااات المصارف ال عواية بص 

% 8.6مليار ريال ،وَنمت االيرااات االلمالية بد ع  ساس  من نمو صا   العموالت الخاصة بصنصحصو 

% واصو 62خالل نفس الفارة .واساقرت ن بة صا   العموالت الخاصة الى المال  االيرااات عند 

نفس معدلها خالل الربع المماثل من العام الماض  . لميع المصارف َسصجصلصت نصمصوا  ص  ايصراااتصهصا 

% عصلصى الصاصوالص . 5% و04باساثنام االساثمار والصرالصحص  حصيصث تصرالصعصت ايصراااتصهصم االلصمصالصيصة بصص 

% مصن ايصرااات الصقصطصاع 49واساصحصو ت ثصالثصة مصصارف اص  األاصلص  والصرالصحص  والصريصاض عصلصى 

 % على الاوال  .01% و07% و55المصر  ، بلغت حصاهم ال وقية 

%    الربع األول مقارنة بصالصربصع 9من لانب تخر ارتفعت مصاريف العمليات للقطاع المصر   بنحو 

% خصالل الصفصاصرة، 52المماثل من العام الماض  ب بب نمو الرواتب ومصصاريصف الصمصوظصفصيصن بصنصحصو 

 %    الربع المماثل من العام الماض .44% من المال  مصاريف العمليات مقارنة بص 21ومَثلت 

الدخل القاام من الرسوم واألتعاب وتحويل العمالت وااليرااات األخصرل )الصدخصل مصن غصيصر الصفصائصدة(  

 % من إلمال  اإليرااات.32اساقر على م اول القطاع عند 
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 نظرة على بنوا الميزانية 

 المولواات
مليصار ريصال  54046بلغ إلمال  المولواات    المصارف ال عواية بنهاية الربع األول من ايا العام 

% عن نفس الفارة من العام الماض  ، و مثلت مولواات البنوك األربع الكبرل األال  8.8بنمو بلغ 

% من إلمال  مولواات القطاع المصر   كانت حصاهم من إلمال  26والرالح  وسامبا والرياض 

 % على الاوال  . 01.0% ، 01.2% ، 02% ، 50المولواات 

 القروض
مليار ريال بنهاية الربع األول مصن اصيا  04593بلغ صا   محفظة القروض    المصارف ال عواية 

% عن نفس الفارة من العام الماض  . تباطأ نمو القروض عن معدل نمصواصا لصعصام 01.2العام بنمو 

نصقصطصة  سصاس ، وانصعصكصس  لصت عصلصى تصبصاطصؤ مصحصفصظصة  063% بنحو 05.0واليي بلغ معدله  5104

القروض    سبعة مصارف بن ب مافاوتة بينما ارتفع معدل نمو القروض  ص  خصمص صة مصصارف 

 .  5104 خرل عن معدلها لعام 

% عصن نصفصس الصفصاصرة 01.8مليار ريال وسجلت نمًوا بص  895بلغت القروض الممنوحة لقطاع الشركات 

% من مجموع القروض العاملة الممنوحة من المصارف، بينصمصا بصلصغصت 68من العام الماض ، مًثلت 

% عن نفس الفارة مصن الصعصام 01.5مليار ريال وسجلت نمًوا بص  403القروض الممنوحة لقطاع الاجزئة 

 % من إلمال  القروض العاملة الممنوحة من المصارف .35الماض ، مًثلت 

مليار ريصال  026.2وبلغت القروض العقارية الممنوحة من المصارف بنهاية الربع األول من ايا العام  

% مصنصهصا 39% عن الربع األول من العام الماض  ، اساحو ت الشركات ال عوايصة عصلصى 56.9بنمو 

 % من إلمال  القروض العقارية ..60بينما اساحو  األ راا على 

 المخصصات 
 04424% عن الربع األول من العام الماض  لاصصصل إلصى 50ترالعت مخصصات االئامان اإللمالية بص 

% عصن نصفصس 20مليون ريال ،ساام     لت ترالع المخصصات االلمالية لقصطصاع الشصركصات بصنصحصو 

% عن نفس الفاصرة مصن الصعصام 2الفارة من العام الماض  ، بينما ترالعت مخصصات قطاع الاجزئة بص 

 الماض  .

 القروض الغير عاملة  
واصلت البنوك ال عواية تح ين لواة محفظة القروض حيث ترالع معدل القروض غير الصعصامصلصة بص 

مليار ريصال بصنصهصايصة الصربصع األول مصن اصيا  04.8% مقارنة بنفس الفارة من العام الماض  لابلغ  6.2

نصقصطصة  51العام ، و لت  ال إلى انخفاض معدل القروض غير العاملة إلى إلمال  الصقصروض بصنصحصو 

% مقصارنصة بص 085% بنهاية الربع األول . كما ارتفع معدل الاغطية ليصل إلى 0.05 ساس ليصل إلى 

 % لنفس الفارة من العام الماض  . 060
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 قروض الشركات قروض األ راا

5104مقارنة بالنمو لعام  5102نمو صا   القروض للربع األول   

 الحصة ال وقية من صا   القروض لكل بنت

 نمو مخصصات االئامان

 نمو مخصصات االئامان ح ب القطاع

 القروض العقارية من المصارف )مليار ريال(

 تصنيف القروض ح ب القطاع لكل بنت 
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 االساثمارات
% عصن 8نَمت محفظة االساثمارات المجمعة للمصارف ال عواية بنهاية الربع األول من ايا العام بص 

مليار ريال . مصثصلصت اسصاصثصمصارات ثصالثصة بصنصوك كصبصرل اص   217نفس الفارة من العام الماض  لابلغ 

% من محفظة االساثمارات المجمعة ، حصاهم على الصاصوالص  كصانصت 23األال  وسامبا والفرن   

30 ، %05 ،%01. % 

 الواائع
% عن نفس الفارة من العام 8.9بنهاية الربع األول من ايا العام ، نَمت الواائع المصر ية بص 

واليي بلغ  5104مليار ريال . وتباطأ نمو الواائع عن معدل نمواا لعام  04673الماض  لاصل إلى 

نقطة  ساس ، وانعكس  لت على تباطؤ محفظة الواائع لدل ثمانية بنوك بن ب  308% بنحو 05.0

 5104مافاوتة بينما ت ارع معدل نمو الواائع لدل  ربعة بنوك عن معدلها لعام 

% لنفس الفارة من 77.90% مقارنة بص 78.94بلغ معدل القروض الى الواائع بنهاية الربع األول 

العام الماض  ، والاباين اليي حدث    نمو القروض والواائع لدل بعض البنوك  ال لاغيرات كبيرة 

 832   ايه الن بة لدل بعض البنوك حيث ارتفع معدل القروض للواائع    البنت العرب  بنحو 

% بينما 67.2نقطة  ساس ليصل إلى  684% ، و   البنت األال  بص 84.2نقطة  ساس ليصل إلى 

 % . 91.2نقطة  ساس ليصل إلى  0503انخفض لدل بنت االنمام بص 

% 51.2% من إلمال  الواائع ،حيث اساحو  البنت األال  على 26اساحو ت  ربعة مصارف على 

%، بينما حاز سامبا والرياض على 02.9من الحصة ال وقية لمجموع الواائع ومصرف الرالح  على 

 % لكل منهما من واائع ال و  .01

ايكل الواائع    ال و  ال عواية كان بنهاية الربع األول كالاال  : الواائع تحت الطلب نًمت بص 

% 0% من الواائع اإللمالية ، الواائع أللل سَجلت نموا بص 67.4مليار ريال تمِثل  04058% لابلغ 04

% ، بينما 8% من مجموع الواائع ، و ًنمت واائع االاخار بص58.0مليار ريال تمِثل  471 قط لاصل الى 

 % .8انخفات الواائع األخرل بص 

% من الواائع تحت الطلب، وحازت المصارف 46اساحو  البنت األال  ومصرف الرالح  على 

 % من الواائع تحت الطلب    ال و  .24العشرة األخرل على 

 الربحية
% ، وبلغ مااعف 04.93بلغ معدل العائد على حقو  الم اامين بنهاية الربع األول من ايا العام 

 مرة *.04.57مرة* بينما بلغ مااعف ال عر للعائد  5.12حقو  الملكية للقطاع 

نقاط  ساس ليصل إلى  9انخفض معدل اامش العائد بنهاية الربع األول على م اول القطاع بنحو 

 56% ، معظم المصارف سَجلت ترالعا باساثنام بنك  الجزيرة والهولندي الليان سَجال ارتفاعا بص 3.14

 نقطة  ساس على الاوال . 3و 

5104مقارنة بالنمو لعام   5102نمو الواائع للربع األول   

 الحصة ال وقية للواائع

 تغير اامش العائد 
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 واائع  خرل ح ابات إاخار واائع  لل واائع تحت الطلب

 تصنيف الواائع لكل بنت
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  ام المؤشرات المالية

 سعر اإلغال * المصرف

األسهم 

المصدرة 

 )بالمليون(

األسهم الحرة 

 )بالمليون(

صا   الدخل 

 )بالمليون(**

حقو  

الم اامين 

 )بالمليون(

القيمة 

ال وقية 

 )بالمليون(

العائد على 

ال هم 

 ال عر للعائد* )بالريال(**

القيمة 

 الد ارية

ال عر / 

القيمة 

 الد ارية*

العائد على 

حقو  

 الم اامين

كفاية ر س 

المال 

 األساس 

كفاية ر س 

المال 

األساس  + 

 الم اند

%05.6 0.42 05.54 05.10 0.48 234411 364749 44442 04453 34111 07.8 الرياض  07.1%  07.2%  

%01.2 0.92 02.78 09.52 0.61 054351 64304 641 327 411 31.8 الجزيرة  05.1%  04.0%  

%05.8 0.36 08.40 00.08 5.56 064381 004968 04466 349 621 52.5 االساثمار  04.8%  07.8%  

%09.2 5.26 08.62 04.16 3.41 574318 014664 04943 027 275 47.78 الهولندي  00.4%  02.9%  

%04.5 0.62 53.57 05.25 3.18 464467 584122 34700 648 04512 38.22 الفرن    04.8%  07.0%  

%07.2 5.00 07.41 05.80 5.87 224181 564010 44310 488 04211 36.75 ساب  02.0%  06.8%  

%04.4 0.64 51.95 00.73 5.93 344411 514958 54933 486 04111 34.4 العرب   03.9%  04.7%  

%03.6 0.47 09.37 00.30 5.25 274151 384748 24143 04112 54111 58.20 سامبا  08.7%  09.3%  

%06.0 5.27 52.93 06.32 4.19 0184759 454042 64649 04082 04652 66.90 الرالح   08.4%  09.2%  

%02.5 3.02 05.06 55.50 0.73 094511 64180 864 325 211 38.4 البالا  02.6%  06.7%  

%7.6 5.16 00.63 57.43 1.88 364191 074461 04306 04136 04211 54.16 اإلنمام  54.4%  52.1%  

%08.8 5.80 53.74 02.30 4.36 0334611 474482 84752 703 54111 66.8 األال   04.7%  07.0%  

إلمال  

 القطاع
  024925 84511 454132 5954698 2994993 5.64 04.57 08.32 5.12 04.9%  06.0%  07.6%  

  حداث مهمة
  علن بنت الرياض    مطلع مايو الماض  عن حصوله عصلصى مصوا صقصة مصؤسص صة الصنصقصد 

مصلصيصار ريصال كصحصد  قصصى ولصفصاصرة  4العرب  ال عواي على إصدار صكوك ثانوية بقصيصمصة 

اساحقا  عشر سنوات قابلة لالسارااا وسيام إصدار الصكوك كطرح خاص بعد الحصصصول 

 على الموا قات الالزمة.

  وصى مجلس إاارة بنت الجزيرة    مطلع يناير الماض  للجصمصعصيصة الصعصامصة غصيصر الصعصاايصة 

مصلصيصار  3بالموا قة على زيااة ر س مال البنت من خالل طرح  سهم حقو   ولوية بقصيصمصة 

 ريال ومازال العمل لار على اعداا ملف الطلب لاقديمه لهيئة ال و  المالية.

  علن البنت ال عواي لالساثمار مطلع مارس عن قرار الجمعية العامة غيصر الصعصاايصة بصزيصااة 

 مليار ريال عن طريق توزيع  سهم منحة. 6.2مليار ريال إلى  6ر س المال من 

  علن البنت ال عواي الهولندي    مطلع مارس عن قرار الجصمصعصيصة الصعصامصة غصيصر الصعصاايصة 

مليون ريال و لت بصنص صبصة  5,715.36مليون ريال إلى  4,762.8بزيااة ر س مال البنت من 

 % عن طريق توزيع  سهم منحة.51

  علن البنت ال عواي البريطان  بنهاية مايو عن االناهام من طرح خصاص لصصكصوك ثصانصويصة 

سنوات مع  حقية اسارلاع الصمصبصلصغ بصنصهصايصة ال صنصة  01مليار ريال. مدة االصدار  0.2بقيمة 

 الخام ة.

  علنت مجموعة سامبا    مناصف مارس عن قرار الجمعية العامة غير العااية بزيااة ر س 

مليار ريال عن طريق توزيع  سهم مصنصحصة بصواقصع سصهصمصيصن  51مليار ريال إلى  05المال من 

 مقابل ثالثة.

  علن بنت البالا مناصف  بريل الماض  عن قرار الجمعية العامة غير العاايصة  بصزيصااة ر س 

  سهم. 4مليار ريال عن طريق منح سهم مقابل  2مليار ريال إلى  4المال من 

 

 5102يونيو  0* ح ب  سعار اإلغال     

 5102**  خر  ربعة  رباع مناهية بالربع األول 



 

 

 5102الربع األول  5102يونيو  0

 القطاع: المصارف والخدمات المالية
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 صا   الدخل  الم اامة إلى القطاع

 Q1 2014 Q1 2015 النمو Q1 2014 Q1 2015 المصرف

% 9 04075 04179 الرياض  01.0%  01.2%  

% 45 557 029 الجزيرة  0.2%  5.1%  

% 9 367 337 اساثمار  3.5%  3.3%  

% 59 239 407 الهولندي  3.9%  4.8%  

% 53 04121 826 الفرن    8.1%  9.4%  

% 3 04002 04180 ساب  01.5%  01.1%  

% 8 770 704 العرب   6.7%  6.9%  

% 3 04578 04541 سامبا  00.7%  00.4%  

%(00) 04209 04716 الرالح   06.1%  03.6%  

% 1 074 074 البالا  0.6%  0.6%  

% 08 344 593 االنمام  5.8%  3.0%  

% 5 54653 54279 األال   54.5%  53.2%  

% 2 004078 014632 اإللمال   011.1%  011.1%  

 صا   اخل العموالت الخاصة الم اامة إلى القطاع

 Q1 2014 Q1 2015 النمو Q1 2014 Q1 2015 المصرف

% 4 04585 04531 الرياض  01.5%  9.8%  

% 53 396 355 الجزيرة  5.7%  3.1%  

% 50 430 322 اساثمار  5.9%  3.3%  

% 51 236 447 الهولندي  3.7%  4.0%  

% 7 963 897 الفرن    7.2%  7.4%  

% 7 04130 960 ساب  8.1%  7.9%  

% 04 981 827 العرب   7.0%  7.2%  

% 4 04058 04183 سامبا  9.1%  8.6%  

% 5 54463 54456 الرالح   51.5%  08.9%  

% 51 575 557 البالا  0.9%  5.0%  

% 7 221 203 االنمام  4.3%  4.5%  

% 05 34154 54718 األال   55.2%  53.5%  

% 8.6 034126 054154 اإللمال   011 %  011 %  

 إلمال  اإليرااات الم اامة إلى القطاع

 Q1 2014 Q1 2015 النمو Q1 2014 Q1 2015 المصرف

% 6 54121 04935 الرياض  01.4%  01.0%  

% 50 654 207 الجزيرة  5.8%  3.0%  

%(04) 625 727 اساثمار  4.0%  3.5%  

% 53 935 727 الهولندي  4.0%  4.6%  

% 03 04291 04410 الفرن    7.2%  7.9%  

% 6 04707 04650 ساب  8.7%  8.2%  

% 02 04213 04319 العرب   7.1%  7.4%  

% 2 04973 04873 سامبا  01.0%  9.8%  

%(5) 34455 34498 الرالح   08.8%  06.9%  

% 06 222 478 البالا  5.6%  5.7%  

% 55 731 611 االنمام  3.5%  3.6%  

% 02 44447 34864 األال   51.8%  55.1%  

% 8.2 514092 084617 اإللمال   011 %  011 %  

 إلمال  المصاريف الم اامة إلى القطاع

 Q1 2014 Q1 2015 النمو Q1 2014 Q1 2015 المصرف

% 5 882 866 الرياض  01.4%  9.7%  

% 01 396 329 الجزيرة  4.3%  4.4%  

%(06) 355 385 اساثمار  4.6%  3.2%  

% 08 392 332 الهولندي  4.1%  4.3%  

%(1) 243 246 الفرن    6.2%  6.1%  

% 03 640 267 ساب  6.8%  7.0%  

% 53 744 616 العرب   7.3%  8.5%  

% 01 692 633 سامبا  7.6%  7.6%  

% 6 04914 04795 الرالح   50.2%  51.9%  

% 52 380 314 البالا  3.6%  4.5%  

% 56 383 312 االنمام  3.7%  4.5%  

% 01 04819 04620 األال   09.8%  09.9%  

% 9 94196 84342 اإللمال   011.1%  011.1%  

 5102ملخا القوائم المالية للمصارف بنهاية الربع األول 

 مصاريف العموالت الخاصة الم اامة إلى القطاع

 Q1 2014 Q1 2015 النمو Q1 2014 Q1 2015 المصرف

%(30) 061 531 الرياض  05.3%  8.4%  

%(52) 73 97 الجزيرة  2.5%  3.8%  

%(3) 026 060 اساثمار  8.6%  8.5%  

% 3 030 056 الهولندي  6.8%  6.9%  

%(2) 095 510 الفرن    01.8%  01.5%  

%(09) 054 023 ساب  8.5%  6.2%  

%(04) 050 041 العرب   7.2%  6.4%  

%(5) 001 003 سامبا  6.1%  2.8%  

%(02) 88 013 الرالح   2.2%  4.7%  

% 32 03 01 البالا  1.2%  1.7%  

% 58 60 48 االنمام  5.2%  3.5%  

% 36 664 487 األال   56.0%  32.0%  

% 0.3 04895 04868 اإللمال   011.1%  011.1%  

 اخل العموالت الخاصة الم اامة إلى القطاع

 Q1 2014 Q1 2015 النمو Q1 2014 Q1 2015 المصرف

%(0.5) 04445 04429 الرياض  01.2%  9.6%  

% 05.1 469 409 الجزيرة  3.1%  3.0%  

% 03.7 286 206 اساثمار  3.7%  3.9%  

% 06.3 666 273 الهولندي  4.0%  4.2%  

% 2.5 04022 04198 الفرن    7.9%  7.7%  

% 3.7 04022 04004 ساب  8.1%  7.7%  

% 01.3 04011 997 العرب   7.5%  7.4%  

% 3.2 04538 04096 سامبا  8.6%  8.3%  

% 1.9 54220 54259 الرالح   08.5%  07.0%  

% 51.4 582 537 البالا  0.7%  0.9%  

% 9.0 600 261 االنمام  4.1%  4.0%  

% 02.4 34688 34092 األال   53.1%  54.7%  

% 7.6 044948 034893 اإللمال   011.1%  011.1%  

 لميع األرقام بالمليون ريال ما لم ييكر خالف  لت
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 صا   الدخل لقطاع الاجزئة الم اامة إلى:

 النمو Q1 2014 Q1 2015 المصرف
صا   اخل 

 المصرف
صا   اخل 

 القطاع

% 33  364  572 الرياض  53%  02.7%  

(4) الجزيرة  (06)  -  - 

% 46  60  45 اساثمار  07%  5.6%  

% 42  68  47 الهولندي  00%  5.9%  

% 58  012  85 الفرن    01%  4.2%  

%(56)  072  536 ساب  06%  7.2%  

% 4  048  045 العرب   50%  6.4%  

%(42)  73  035 سامبا  6%  3.0%  

%(51)  895  04050 الرالح   29%  38.4%  

%(79)  01  48 البالا  7%  1.4%  

% 596  64  06 االنمام  09%  5.8%  

%(06)  379  423 األال   02%  06.3%  

%(01)  54353  54288 اإللمال   02 %  011 %  

 صا   الدخل لقطاع الشركات الم اامة إلى:

 النمو Q1 2014 Q1 2015 المصرف
صا   اخل 

 المصرف
صا   اخل 

 القطاع

% 03  853  757 الرياض  23%  06.7 %  

% 0121  82  7 الجزيرة  33%  0.7 %  

% 311  078  42 اساثمار  49%  3.6 %  

% 06  458  371 الهولندي  67%  8.7 %  

% 56  276  429 الفرن    22%  00.7 %  

% 4  245  253 ساب  49%  00.1 %  

% 6  363  344 العرب   20%  7.3 %  

% 04  465  412 سامبا  36%  9.3 %  

% 353  505  21 الرالح   04%  4.3 %  

% 40  012  74 البالا  69%  5.0 %  

% 3  087  080 االنمام  24%  3.8 %  

%(05)  981  04008 األال   38%  09.8 %  

% 02  44940  44315 اإللمال   34%  011.1 %  

 صا   الدخل لقطاع الخزينة الم اامة إلى:

 النمو Q1 2014 Q1 2015 المصرف
صا   اخل 

 المصرف
صا   اخل 

 القطاع

% 55  302  529 الرياض  51%  8.7 %  

% 2  008  003 الجزيرة  46%  3.3 %  

%(24)  019  536 اساثمار  31%  3.1 %  

% 54  036  001 الهولندي  50%  3.8 %  

% 51  333  578 الفرن    35%  9.5 %  

% 55  329  592 ساب  35%  9.9 %  

%(8)  089  512 العرب   57%  2.5 %  

% 0  221  244 سامبا  43%  02.0 %  

%(07)  576  335 الرالح   08%  7.6 %  

% 51  57  53 البالا  08%  1.7 %  

%(09)  78  96 االنمام  53%  5.5 %  

% 43  04045  799 األال   44%  30.4 %  

% 01  34633  34591 اإللمال   43%  011.1 %  

 صا   الدخل لقطاع الوساطة واالساثمار الم اامة إلى:

 النمو Q1 2014 Q1 2015 المصرف
صا   اخل 

 المصرف
صا   اخل 

 القطاع
%(0)  23  23 الرياض  3%  7.6%  

% 4  23  20 الجزيرة  50%  7.7%  

% 5  22  24 اساثمار  2%  8.1%  

% 51  7  6 الهولندي  0%  0.0%  

%(0)  37  37 الفرن    4%  2.3%  

% 21  39  56 ساب  4%  2.7%  

%(00)  00  03 العرب   5%  0.6%  

% 50  094  061 سامبا  02%  58.1%  

%(35)  039  513 الرالح   9%  51.1%  

% 59  9  7 البالا  6%  0.3%  

(0) االنمام  02  - 4%  5.5%  

%(07)  80  98 األال   3%  00.6%  

%(5)  692  718 اإللمال   6%  011.1%  

 قروض األفراد  المساهمة إلى القطاع

 Q1 2014 Q1 2015 النمو Q1 2014 Q1 2015 المصرف

% 01 394314 324893 الرياض  01%  01%  

% 55 024456 054634 الجزيرة  3%  4%  

% 03 004794 014483 اساثمار  3%  3%  

% 39 054440 84973 الهولندي  5%  3%  

%(7) 94463 014068 الفرن    3%  5%  

% 6 564555 544792 ساب  7%  6%  

% 01 524629 534356 العرب   6%  6%  

% 2 514127 094067 سامبا  2%  2%  

% 8 0244389 0454909 الرالح   38%  37%  

% 5 014075 94994 البالا  3%  5%  

% 09 054372 014375 االنمام  3%  3%  

% 02 724998 664593 األال   08%  08%  

% 01 4034599 3724106 اإللمال   011%  011%  

 قروض الشركات  المساهمة إلى القطاع

 Q1 2014 Q1 2015 النمو Q1 2014 Q1 2015 المصرف

%(5) 994511 0104603 الرياض  03%  00%  

% 6 524758 544304 الجزيرة  3%  3%  

% 8 424757 454078 اساثمار  2%  2%  

% 03 244948 484480 الهولندي  6%  6%  

% 6 0054191 0124496 الفرن    03%  03%  

% 00 924189 824872 ساب  00%  00%  

% 59 844126 624068 العرب   8%  9%  

% 00 0174626 974380 سامبا  05%  05%  

% 4 234202 204651 الرالح   6%  6%  

% 30 094580 044740 البالا  5%  5%  

% 50 434103 324660 االنمام  4%  2%  

% 04 0204906 0334136 األال   07%  07%  

% 00 8954551 8124262 اإللمال   011%  011%  

 لميع األرقام بالمليون ريال ما لم ييكر خالف  لت

 5102ملخا القوائم المالية للمصارف بنهاية الربع األول 



 

 

 5102الربع األول  5102يونيو  0

 القطاع: المصارف والخدمات المالية

 إلمال  المولواات الم اامة إلى القطاع

 Q1 2014 Q1 2015 النمو Q1 2014 Q1 2015 المصرف

% 5 5064233 5004412 الرياض  01.7%  01.0%  

% 04 694373 614640 الجزيرة  3.0%  3.5%  

% 01 904043 854865 اساثمار  4.5%  4.5%  

% 04 964984 824153 الهولندي  4.3%  4.2%  

% 2 0934879 0844576 الفرن    9.3%  9.1%  

% 8 0914060 0724406 ساب  8.9%  8.9%  

% 9 0644786 0214215 العرب   7.6%  7.7%  

% 7 5554285 5184766 سامبا  01.6%  01.4%  

% 00 3514456 5884136 الرالح   04.6%  04.9%  

% 09 464303 394100 البالا  5.1%  5.5%  

% 58 834682 624444 االنمام  3.3%  3.9%  

% 7 4494833 4514369 األال   50.3%  50.1%  

% 9 540424699 049704720 اإللمال   011 %  011 %  

 صا   االساثمارات الم اامة إلى القطاع

 Q1 2014 Q1 2015 النمو Q1 2014 Q1 2015 المصرف

% 1 464640 464287 الرياض  9.9 %  9.5 %  

%(8) 004377 054430 الجزيرة  5.6 %  5.5 %  

% 30 544174 084353 اساثمار  3.9 %  4.7 %  

% 6 514411 094549 الهولندي  4.0 %  4.1 %  

% 58 494480 384740 الفرن    8.5 %  9.8 %  

% 54 474581 384037 ساب  8.0 %  9.3 %  

%(7) 334643 364560 العرب   7.7 %  6.6 %  

% 0 604912 604473 سامبا  03.0 %  05.5 %  

%(3) 404351 454299 الرالح   9.1 %  8.0 %  

%(35) 04916 54797 البالا  1.6 %  1.4 %  

% 61 94210 24943 االنمام  0.3 %  0.9 %  

% 8 0294209 0484523 األال   30.2 %  30.2 %  

% 8 2174147 4714793 اإللمال   011.1 %  011.1 %  

 صا   القروض الم اامة إلى القطاع

 Q1 2014 Q1 2015 النمو Q1 2014 Q1 2015 المصرف

%0 0374656 0364771 الرياض  00.7%  00%  

%00 414873 364683 الجزيرة  3.0%  3%  

%9 274030 254537 اساثمار  4.2%  4%  

%07 664863 274118 الهولندي  4.9%  2%  

%2 0514374 0044832 الفرن    9.8%  9%  

%01 0514432 0194915 ساب  9.4%  9%  

%54 0184342 874409 العرب   7.2%  8%  

%01 0564688 0024602 سامبا  9.9%  01%  

%6 5124002 0934148 الرالح   06.2%  06%  

%51 594191 544577 البالا  5.0%  5%  

%51 224102 424800 االنمام  3.9%  4%  

%04 5524823 0974390 األال   06.9%  07%  

%01 045934417 040714998 اإللمال   011%  011%  

 القروض غير العاملة الم اامة إلى القطاع

 Q1 2014 Q1 2015 النمو Q1 2014 Q1 2015 المصرف

% 04 04078 04345 الرياض  8.2 %  8.1 %  

% 02 396 426 الجزيرة  5.9 %  5.7 %  

%(5) 403 412 اساثمار  5.6 %  5.8 %  

%(00) 835 737 الهولندي  4.7 %  2.6 %  

% 58 04002 04435 الفرن    9.1 %  7.2 %  

% 0 04218 04256 ساب  9.6 %  01.5 %  

%(6) 04195 04157 العرب   6.2 %  7.4 %  

% 53 04620 54157 سامبا  05.8 %  00.5 %  

% 52 54648 34301 الرالح   51.9 %  07.9 %  

%(00) 479 452 البالا  5.7 %  3.5 %  

%(00) 322 307 االنمام  5.1 %  5.4 %  

%(01) 34059 54858 األال   07.9 %  50.0 %  

% 7 044796 024830 اإللمال   011.1 %  011.1 %  
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 واائع العمالم الم اامة إلى القطاع

 Q1 2014 Q1 2015 النمو Q1 2014 Q1 2015 المصرف

%3.0 0644834 0294947 الرياض  01.4%  9.9%  

%04 224451 484468 الجزيرة  3.5%  3.3%  

%05 694400 654043 اساثمار  4.1%  4.5%  

%08 774767 624799 الهولندي  4.3%  4.6%  

%9 0214021 0374916 الفرن    9.1%  9.1%  

%9 0494115 0364981 ساب  8.9%  8.9%  

%05 0304001 0074240 العرب   7.7%  7.8%  

%6 0674719 0284775 سامبا  01.3%  01.1%  

%00 5624611 5384202 الرالح   02.2%  02.9%  

%50 374826 304395 البالا  5.1%  5.3%  

%36 604265 424041 االنمام  5.9%  3.7%  

%3 3454057 3334171 األال   50.7%  51.2%  

%9 046754221 042324672 اإللمال   011%  011%  

 إلمال  القروض إلى إلمال  الواائع

   النمو Q1 2014 Q1 2015 المصرف

%86.8 الرياض  84.7%  (5.17)%    

%77.5 الجزيرة  72.1%  (5.51)%    

%82.4 اساثمار  83.2%  (0.93)%    

%88.4 الهولندي  87.7%  (1.70)%    

%84.9 الفرن    80.7%  (3.50)%    

%80.9 ساب  85.4%  1.25 %    

%76.5 العرب   84.2%  8.32 %    

%74.7 سامبا  77.0%  5.42 %    

%83.1 الرالح   79.3%  (3.68)%    

%81.0 البالا  79.0%  (0.18)%    

%015.7 االنمام  91.2%  (05.03)%    

%61.7 األال   67.2%  6.84 %    

%77.90 اإللمال   78.94%  0.1 %    

 لميع األرقام بالمليون ريال ما لم ييكر خالف  لت

 5102ملخا القوائم المالية للمصارف بنهاية الربع األول 
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 مخصصات االئامان الم اامة إلى القطاع

 Q1 2014 Q1 2015 النمو Q1 2014 Q1 2015 المصرف

%(37) 058 514 الرياض  00.0 %  8.8 %  

%(44) 37 62 الجزيرة  3.6 %  5.2 %  

%(84) 53 040 اساثمار  7.7 %  0.6 %  

% 04 010 89 الهولندي  4.9 %  7.1 %  

%(66) 37 019 الفرن    2.9 %  5.6 %  

%(3) 002 009 ساب  6.2 %  7.9 %  

% 59 037 016 العرب   2.8 %  9.4 %  

%(31) 49 71 سامبا  3.8 %  3.4 %  

%(52) 255 694 الرالح   37.9 %  32.9 %  

% 547 06 2 البالا  1.3 %  0.0 %  

% 080 71 52 االنمام  0.4 %  4.8 %  

% 6 508 516 األال   00.5 %  02.1 %  

%(50) 04424 04835 اإللمال   011.1 %  011.1 %  

 معدل الاغطية )مرة( 

   الاغير Q1 2014 Q1 2015 المصرف

    1.51 0.72 0.22 الرياض

    1.03 0.70 0.28 الجزيرة

(1.01) 0.94 5.12 اساثمار    

    1.13 0.63 0.61 الهولندي

    1.48 5.16 0.28 الفرن  

    1.18 0.28 0.21 ساب

    1.50 5.52 5.12 العرب 

    1.06 0.65 0.46 سامبا

    1.61 5.12 0.42 الرالح 

(1.35) 0.76 5.17 البالا    

    1.32 5.12 0.71 االنمام

(1.13) 0.66 0.68 األال     

    1.50 0.85 0.60 اإللمال 

 مخصصات االئامان لأل راا الم اامة إلى القطاع

 Q1 2014 Q1 2015 النمو Q1 2014 Q1 2015 المصرف

% 01  84  76 الرياض  8.6 %  01.1 %  

% 61  56  06 الجزيرة  0.8 %  3.0 %  

%(86)  2  33 اساثمار  3.8 %  1.6 %  

% 50  57  55 الهولندي  5.2 %  3.5 %  

(2)  59 الفرن    (008)%  3.3 %  (1.6)%  

% 63  69  45 ساب  4.8 %  8.5 %  

% 6  60  28 العرب   6.2 %  7.3 %  

%(57)  50  59 سامبا  3.3 %  5.2 %  

%(8)  334  362 الرالح   40.4 %  39.8 %  

% 24  02  01 البالا  0.0 %  0.8 %  

%(42)  00  09 االنمام  5.5 %  0.3 %  

% 6  095  085 األال   51.6 %  55.9 %  

%(2)  841  885 اإللمال   011.1 %  011.1 %  

 مخصصات االئامان للشركات الم اامة إلى القطاع

 Q1 2014 Q1 2015 النمو Q1 2014 Q1 2015 المصرف

%(62)  44  058 الرياض  04.0 %  01.1 %  

%(78)  00  49 الجزيرة  2.4 %  5.2 %  

%(83)  08  018 اساثمار  00.9 %  4.0 %  

% 00  74  67 الهولندي  7.4 %  06.8 %  

%(46)  45  79 الفرن    8.7 %  9.6 %  

%(39)  47  76 ساب  8.4 %  01.2 %  

% 27  76  48 العرب   2.3 %  07.5 %  

%(35)  58  40 سامبا  4.2 %  6.3 %  

%(43)  088  359 الرالح   36.5 %  45.3 %  

(2) البالا  0  (003)%  (1.6)%  1.5 %  

% 941  61  6 االنمام  1.6 %  03.4 %  

(08) األال   (042)  717 %  (5.1)%  (35.8)%  

%(20)  443  918 اإللمال   011.1 %  011.1 %  

 توزيع الواائع 

 الواائع أللل ح ابات االاخار ح ابات تحت الطلب 

 النمو Q1 2014 Q1 2015 المصرف

الم اامة 

 النمو Q1 2014 Q1 2015 إلى القطاع

الم اامة 

 النمو Q1 2014 Q1 2015 إلى القطاع

الم اامة 

 إلى القطاع

% 31 864629 664226 الرياض  7.7%  585 599 6 %  0.4%  854724 674988 (08)%  04.2%  

% 53 564571 504307 الجزيرة  5.3%   -  - - 1.1%  564072 574925 7 %  6.1%  

% 44 514280 044597 اساثمار  0.8%  04858 04422 (51)%  7.1%  424176 464485 3 %  9.9%  

% 03 314800 574375 الهولندي  5.7%  460 437 (2)%  5.0%  364988 424588 55 %  9.6%  

% 51 0124541 874291 الفرن    9.3%  443 297 32 %  5.9%  464233 384836 (07)%  8.3%  

% 04 904802 814861 ساب  8.0%  64994 74203 7 %  36.0%  464799 474455 0 %  01.0%  

% 06 744442 644090 العرب   6.6%  99 003 02 %  1.2%  494794 234304 7 %  00.4%  

% 05 0044283 0154618 سامبا  01.5%  24991 64818 04 %  35.7%  434443 384016 (05)%  8.0%  

% 06 5214814 5024828 الرالح   55.5%   -  - - 1.1%  084626 004459 (39)%  5.4%  

% 09 594119 544446 البالا  5.6%  54976 34400 02 %  06.4%  34532 44245 41 %  0.1%  

% 31 344952 564815 االنمام  3.0%   -  - - 1.1%  074448 524657 47 %  2.2%  

% 5 5654966 5274711 األال   53.3%  025 027 3 %  1.8%  494470 654288 57 %  03.3%  

% 04 040584018 9894297 اإللمال   011 %  094552 514791 8 %  011 %  4664375 4694272 0 %  011 %  

 لميع األرقام بالمليون ريال ما لم ييكر خالف  لت
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 العائد على األصول 

   الاغير Q1 2014 Q1 2015 المصرف

%0.93 الرياض  5.12%  1.0 %    

%0.01 الجزيرة  1.95%  (1.5)%    

%0.28 اساثمار  0.60%  1.1 %    

%0.82 الهولندي  5.11%  1.5 %    

%0.41 الفرن    0.90%  1.2 %    

%5.53 ساب  5.56%  1.1 %    

%0.71 العرب   0.78%  1.0 %    

%5.51 سامبا  5.57%  1.0 %    

%5.46 الرالح   5.18%  (1.4)%    

%0.92 البالا  0.87%  (1.0)%    

%0.64 االنمام  0.27%  (1.0)%    

%0.94 األال   0.94%  1.1 %    

%0.94 اإللمال   0.96%  1.15 %    

 النقدية إلى الواائع الجارية 

   الاغير Q1 2014 Q1 2015 المصرف

%32 الرياض  35%  (3.4)%    

%44 الجزيرة  22%  00.0 %    

%62 اساثمار  58%  (36.2)%    

%52 الهولندي  55%  (5.7)%    

%59 الفرن    06%  (05.4)%    

%58 ساب  08%  (01.3)%    

%36 العرب   54%  (00.0)%    

%52 سامبا  53%  (0.8)%    

%51 الرالح   56%  2.6 %    

%42 البالا  49%  4.3 %    

%40 االنمام  46%  2.2 %    

%52 األال   09%  (2.3)%    

%57.8 اإللمال   54.8%  (3.1)%    

 الواائع تحت الطلب إلى حقو  الملكية )مرة( 

   الاغير Q1 2014 Q1 2015 المصرف

    1.4  5.4  5.1 الرياض

    1.2  4.5  3.6 الجزيرة

    1.4  0.7  0.3 اساثمار

(1.1)  5.9  5.9 الهولندي    

    1.0  3.8  3.6 الفرن  

    1.1  3.2  3.2 ساب

    1.3  3.6  3.3 العرب 

    1.0  5.9  5.9 سامبا

    1.6  6.1  2.4 الرالح 

    1.0  4.8  4.6 البالا

    1.4  5.1  0.6 االنمام

(1.2)  2.4  2.9 األال     

    1.5  3.8  3.7 اإللمال 

 النقدية إلى إلمال  الواائع 

   الاغير Q1 2014 Q1 2015 المصرف

%02 الرياض  07%  5.0 %    

%09 الجزيرة  56%  6.8 %    

%02 اساثمار  8%  (6.2)%    

%01 الهولندي  9%  (0.6)%    

%08 الفرن    05%  (6.8)%    

%07 ساب  00%  (2.6)%    

%09 العرب   04%  (2.2)%    

%06 سامبا  06%  (1.3)%    

%08 الرالح   52%  6.1 %    

%32 البالا  38%  5.8 %    

%54 االنمام  56%  5.1 %    

%09 األال   02%  (4.5)%    

%07.9 اإللمال   06.7%  (0.5)%    
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 النقدية إلى إلمال  األصول 

   الاغير Q1 2014 Q1 2015 المصرف

%00 الرياض  03%  0.6 %    

%02 الجزيرة  50%  2.4 %    

%00 اساثمار  6%  (4.8)%    

%8 الهولندي  7%  (0.1)%    

%04 الفرن    9%  (4.8)%    

%03 ساب  9%  (4.4)%    

%02 العرب   00%  (4.0)%    

%05 سامبا  05%  (1.3)%    

%02 الرالح   51%  2.1 %    

%58 البالا  30%  5.7 %    

%07 االنمام  09%  5.6 %    

%02 األال   00%  (3.8)%    

%03.9 اإللمال   03.1%  (1.9)%    

 القروض غير العاملة إلى إلمال  القروض

   الاغير Q1 2014 Q1 2015 المصرف

%1.97 الرياض  1.84%  (1.0)%    

%0.55 الجزيرة  1.92%  (1.3)%    

%1.76 اساثمار  1.70%  (1.0)%    

%0.57 الهولندي  0.55%  (1.1)%    

%0.55 الفرن    1.90%  (1.3)%    

%0.36 ساب  0.53%  (1.0)%    

%0.02 العرب   1.99%  (1.5)%    

%0.70 سامبا  0.58%  (1.4)%    

%0.67 الرالح   0.56%  (1.4)%    

%0.69 البالا  0.61%  (1.0)%    

%1.68 االنمام  1.64%  (1.1)%    

%0.41 األال   0.32%  (1.1)%    

%0.35 اإللمال   0.05%  (1.5)%    

 لميع األرقام بالمليون ريال ما لم ييكر خالف  لت

 5102ملخا القوائم المالية للمصارف بنهاية الربع األول 
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 إلمال  حقو  الم اامين الم اامة إلى القطاع

 Q1 2014 Q1 2015 النمو Q1 2014 Q1 2015 المصرف

%9 364749 334763 الرياض  05.6%  05.2%  

%8 64304 24827 الجزيرة  5.5%  5.0%  

%9 004968 014971 اساثمار  4.0%  4.0%  

%03 014278 94324 الهولندي  3.2%  3.6%  

%06 584122 544041 الفرن    9.1%  9.2%  

%03 564010 534153 ساب  8.6%  8.9%  

%7 514967 094644 العرب   7.3%  7.0%  

%9 384877 324235 سامبا  03.5%  03.5%  

%2 454042 414516 الرالح   02.1%  04.3%  

%02 64180 24586 البالا  5.1%  5.0%  

%5 074461 074044 االنمام  6.4%  2.9%  

%05 494159 434919 األال   06.3%  06.7%  

%9 5944354 5684859 اإللمال   011 %  011 %  

 العائد على حقو  الم اامين

   الاغير Q1 2014 Q1 2015 المصرف

%05.43 الرياض  05.60%  1.5 %    

%05.18 الجزيرة  01.25%  (0.6)%    

%05.90 اساثمار  05.78%  (1.0)%    

%06.84 الهولندي  09.21%  5.7 %    

%01.82 الفرن    04.55%  3.4 %    

%08.02 ساب  07.20%  (1.6)%    

%03.67 العرب   04.44%  1.8 %    

%03.60 سامبا  03.22%  (1.0)%    

%08.69 الرالح   06.02%  (5.2)%    

%02.21 البالا  02.50%  (1.3)%    

%6.35 االنمام  7.61%  0.3 %    

%09.33 األال   08.78%  (1.6)%    

%04.88 اإللمال   04.93%  1.14 %    

 اامش العائد 

   النمو Q1 2014 Q1 2015 المصرف

%5.91 الرياض  5.77%  (1.04)%    

%5.93 الجزيرة  3.51%  1.56 %    

%5.30 اساثمار  5.56%  (1.16)%    

%5.26 الهولندي  5.29%  1.13 %    

%5.47 الفرن    5.37%  (1.01)%    

%5.75 ساب  5.61%  (1.05)%    

%5.98 العرب   5.92%  (1.13)%    

%5.21 سامبا  5.42%  (1.14)%    

%4.54 الرالح   4.01%  (1.02)%    

%3.79 البالا  3.78%  (1.15)%    

%4.09 االنمام  3.72%  (1.44)%    

%3.41 األال   3.34%  (1.16)%    

%3.05 اإللمال   3.14%  (1.19)%    

 المخصصات إلى القروض

   النمو Q1 2014 Q1 2015 المصرف

%0.21 الرياض  0.47%  (1.1)%    

%0.93 الجزيرة  0.63%  (1.3)%    

%0.26 اساثمار  0.38%  (1.5)%    

%5.13 الهولندي  0.99%  (1.1)%    

%0.93 الفرن    0.87%  (1.0)%    

%5.14 ساب  0.94%  (1.0)%    

%5.32 العرب   5.55%  (1.0)%    

%5.21 سامبا  5.17%  (1.4)%    

%5.43 الرالح   5.28%  1.5 %    

%3.20 البالا  5.80%  (1.7)%    

%0.06 االنمام  0.30%  1.0 %    

%5.36 األال   5.52%  (1.0)%    

%5.05 اإللمال   5.14%  (1.0)%    

 لميع األرقام بالمليون ريال ما لم ييكر خالف  لت
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 تعريفات

 اامش العائد:

صول  ات العوائد وتكاليف ماوسط االلازامات األت اخدم ايه الن بة لاابع ربحية المصرف من خالل عمليات االساثمار واإلقراض لفارة زمنية محداة. الن بة تقيس الفار  بين عوائد ماوسط  

  ات الاكاليف.

 ن بة الاغطية:

 لة.عاما  ن بة ت اخدم لقياس قابلية المصرف لاغطية الخ ائر من القروض غير العاملة. تحا ب عن طريق ق مة المخصصات على إلمال  القروض غير ال 

 ن بة القروض الغير عاملة إلى إلمال  القروض

 ته النقدية. قاا  ن بة القروض الماعثرة لدل مصرف إلى إلمال  القروض قبل خصم مخصا الخ ائر. واو يعكس مدل إاارة المصرف لمخاطر االئامان وم اقبل تد 

 (:5معدل كفاية ر س المال )بازل 

ع معايير عملية لقياس ايه الكفاية من خالل وض كفاية ر س المال او معيار يقيس المالمة المالية للمصرف وا  تربط مصاار  موال المصرف بالمخاطر الا  تحيط به. ولقياس ايه المالمة تم 

قياس الكفامة المالية من خالل احا اب ن بة كفاية من خالل شريحاين )ر س المال األساس  ور س المال األساس   5. تشمل اتفاقيات بازل 5وتم تطويراا    اتفاقيات بازل  0اتفاقيات بازل 

 مع الم اند( ومقارنة الشريحاين بالمولواات المرلحة لثالث  نواع من المخاطر، مخاطر االئامان، مخاطر العمليات ومخاطر ال و . 

 ربحية ال هم )بالريال(:

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

 ال عر للعائد:

لمصارف  عطى االلة إما على المبالغة    ط ااو ما يمثله سعر سهم المصرف مقابل ربحية ال هم الواحد  يه. ي اخدم للمقارنة بين  سعار  سهم المصارف.  كلما كان الرقم  على من ماوس 

 سعر ال هم  و توقع  رباح  كثر    الم اقبل والعكس. يحا ب من خالل ق مة سعر ال هم على ربحية ال هم بالريال.

 القيمة الد ارية )لل هم(:

  القيمة الد ارية لل هم الواحد وا  يعطالقيمة الد ارية للمصرف تمثل قيماه العاالة    حال تصفية المصرف وخروله من ال و . ق مة ايه القيمة على عدا األسهم المصدرة للمصرف  

 قيمة ال هم    حال تصفية المصرف.

 ال عر إلى القيمة الد ارية )لل هم(:

 هيا يعن   ن سعر سهم المصرف ياداول بأعلى سط او ما يمثله سعر ال و  لل هم إلى قيماه الد ارية. ي اخدم بالمقارنة بين المصارف ومقارناها بماوسط القطاع.  إ ا زاا الرقم عن الماو 

عكس. يحا ب الرقم من خالل ق مة سعر والمن قيماه الد ارية ويعط  االلاين ماعاك اين، إما  ن سعر ال هم مبالغ  يه  و  ن الشركة    حالة نمو وياوقع لها تطوًرا    الم اقبل 

 ال و  لل هم على قيماه الد ارية.

 العائد على حقو  الم اامين:

ة على ماوسط حقو  الم اامين .  ارا  ن بة مئوية تعكس مدل كفامة المصرف    تحقيق  رباحه من قيمة اساثمار الم اامين  يه. يحا ب عن طريق ق مة صا   الدخل للمصرف  خر  

 كلما زاات الن بة  عطت االلة على كفامة  على والعكس.

 البالا المالية
 

 خدمة العمالم

 clientservices@albilad-capital.com البريد االلكارون :

 9888 – 513 – 00 – 966+ اإلاارة العامة:

 1110 – 006 – 811 الهاتف المجان :

 

 

 إاارة األصول

 abicasset@albilad-capital.com البريد االلكارون :

 9871 – 513 – 00 – 966+  ااتف:

 

 

 إاارة األبحاث والمشورة

 research@albilad-capital.com البريد اإللكارون :

 9895 – 513 – 00 – 966+  ااتف:

 capital/research-www.albilad  الموقع اإللكارون :

  إاارة الوساطة

 abicctu@albiladinvest.com البريد االلكارون :

 9841 – 513 – 00 – 966+  ااتف:

 المصر ية االساثمارية

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

 9829 – 513 – 00 – 966+  ااتف:

 إخالم الم ؤولية

اثمار ومديريها وموظفيها ال يقدمون  ي ضمانات  و السبيلت شركة البالا المالية  قصى لهد للاأكد من  ن محاول المعلومات الميكورة    ايا الاقرير صحيحة واقيقة ومع  لت  إن شركة البالا ل

 .تعهدات صراحة  و ضمنًا بشأن محاويات الاقرير وال ياحملون بطريقة مباشرة  و غير مباشرة  ي م ؤولية قانونية ناتجة عن  لت

ن األغراض اون الموا قة الخطية الم بقة من شركة البالا م ال يجوز إعااة ن خ  و إعااة توزيع  و إرسال ايا الاقرير بطريقة مباشرة او غير مباشرة ألي شخا تخر  و نشره كليًا  و لزئيًا ألي غرض 

  .لالساثمار

 كما نلفت االناباه بأن ايه المعلومات ال تشكل توصية بشرام  و بيع  ورا  مالية  و التخا  قرار اساثماري.

 .يعابر  ي إلرام اساثماري ياخيه الم اثمر بناًم على ايا الاقرير سواًم كان كليًا  و لزئيًا او م ؤولياه الكاملة وحده  

 اشار اساثماري مؤال قبل االساثمار    مثل ايه األاوات ى مليس الهدف من ايا الاقرير إن ي اخدم  و يعابر مشورة  و خياًرا  و  ي إلرام تخر يمكن  ن ياحقق م اقبال. ليلت  إننا ننصح بالرلوع إل

 .االساثمارية
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