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الرسملة 

ال وقية 

 )مليون ريال(

الفائد على 

 ال هم )ريال(

مكرر 

 الربحية*

سفر 

اإلغال  

 )ريال(*

 05.22 0... 0.25 026,51 الرياض

 02.25 .2.5 0.05 .2611 الجزيرة

 02.71 7..2 5.52 006,02 اس ثمار

 52.70 2..2 ,0.2 026725 الهولندي

 1..52 20.. 0.52 006217 الفرن  

 51..5 7.21 5.70 256011 ساب

 52.51 21.. 0.11 526511 الفرب 

 55.51 25.. 1,.5 226211 سامبا

 21.22 05.00 2.05 562,7. الرا ح 

 52.22 02.20 2,.0 056521 البالا

 02.21 02.52 1.72 506,11 االنماف

 .20.2 05.02 2.07 01,67,1 األال 

   01.02 5.25 2216755 القطاع

 ملخه  
 ا بصص % عصن 2.0تباطأ نمو صاف  القروض المصرفية خالل ال  فة صشهر من اتا الفام  حيث سَجلص  نصمصوب

 مليار ريال. ,0600نفس الف رة من الفام الماض  ووصل  إلى 

  ا حيث سَجل  نمواب بص % عن نصفصس الصفص صرة مصن الصفصام الصمصاضص  لص صصصل إلصى    2.,وتباطأ نمو الواائع صيضب

 مليار ريال. 06215

  عصن نصفصس الصفص صرة مصن الصفصام الصمصاضص  لص صصصل إلصى     2.2و نَم  صرباح البنوك بنهاية ال  فة صشهر بصص %

 مليار ريال. ,00.2

  مليار ريال. 56072% عن نفس الف رة من الفام الماض  ل صل إلى 7.,وارتفف  المو واات المصرفية بص 

 نظرة م  قبلية 
  إن اح فاظ المصارف ال فواية بم  ويات عالية من رصس المال الوقصائص ، ومصفصدل مصنصخصفص  لصلصقصروض

 الم فثرة وم  وى سيولة مرتفع،  فلها ف  موقف صقوى لموا هة تداعيات ترا ع صسفار النفط.

   تشير ال وقفات الى اح مال كبير بالبدف ب شديد ال ياسة النقدية األمريكية خالل الربع الرابع من اتا الفام

، اتا األمر قد يزيد من اامش الفائد للقطاع المصرف  اب داف من الفام القاام والصتي سصيصنصفصكصس عصلصى 

ا وصن الواائع الجارية تمثل   % من ا مال  واائع القطاع .2,زيااة ربحية المصارف ال فواية خصوصب

  من الم وقع صن ينخف  نمو االئ مان خالل اتا الفام مقارنة بالفام ال ابصق بصدفصع مصن انصخصفصاض اسصفصار

 النفط بشكل رئي  .

   سيضغط على سيولة القصطصاع الصمصصصرفص    5102إن عواة الحكومة ل و  ال ندات اب داف من  صغ طس

على المدى الم وسط ويكبح نمو االئ مان بدر ة صكبر ، لتا فإن ال و ه ل و  االق راض الخار   قد يخفف 

 من الضغط على القطاع المصرف .

 مع معدالت النمو 5102أشهر  9صافي الدخل واإليرادات لـ 

 مع معدالت النمو 5102أشهر  9القروض والودائع لـ 
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http://www.twitter.com/AlbiladCapital
https://www.youtube.com/channel/UC4_HMjXlQpVHOzx0ZTEt15A
https://www.linkedin.com/company/albilad-capital
https://plus.google.com/b/106565436579351885989/106565436579351885989/about
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 نظرة على صااف القطاع 
تباطأ نمو االئ مان الممنوح من البنوك ال فواية خالل ال  فة صشهر األولى من اتا الفام حيث 

ا بص  مليار ريال،  ,0600% عن نفس الف رة من الفام الماض  ليبلغ 2.0سَجل صاف  القروض نموب

ا حيث سَجل  نمواب بص 5102% بنهاية .05.1مقارنة بنمو سنوي بلغ  % 2.,. وتباطأ نمو الواائع صيضب

% بنهاية 05.17مليار ريال، مقارنة بصنمو سنوي بلغ  06215عن نفس الف رة من الفام ال ابق ل بلغ 

مليار ريال. ساام  ,,2% ل صل إلى 7.,. وانخفض  محفظة االس ثمارات المجمفة بنحو 5102

% عن نفس الف رة من 7.,تباطؤ نمو القروض ف  تباطؤ نمو المو واات، حيث نم  المو واات بص 

.      5102% بنهاية الفام ,05.1مليار ريال، مقارنة بنمواا ال نوي بص  56072الفام الماض  ل صل إلى 

ونظرا لنمو صاف  القروض بمفدل صسرع من نمو الواائع بشكل طفيف صاى ذلك الرتفاع مفدل 

% 1.12.نقطة صساس بنهاية الربع الثالث من اتا الفام ل صل إلى  ,0القروض إلى الواائع بواقع 

% بنهاية نفس الف رة من الفام الماض . وترا ع اامش الفائد* بنهاية الربع الثالث 7..27مقارنة بص 

بشكل طفيف بنحو نقط ين صساس عن نفس الف رة من الفام ال ابق ليبلغ على م  وى القطاع 

ا  صقل 0.12 %، ونظرا النكماش اامش الفائد صظهرت قائمة الدخل الموحدة للبنوك ال فواية نموب

 مقارنة بنمو الميزانية الفمومية.
ا لتلك تباطأ نمو صرباح البنوك بنهاية ال  فة صشهر من الفام حيث نَم  بص  % عن نفس الف رة 2.2وتبفب

مليار ريال، إال صن ترا ع نمو األرباح عن مفدل نمواا ال نوي  ,.00من الفام الماض  ل صل إلى 

ير ع لفاملين رئي يين : األول تباطؤ نمو اخل الفموالت الخاصة  -%01.5والتي بلغ  - 5102لفام 

، و الثان  ترا ع صاف  اخل الرسوم 5102% لفام 5..% خالل الف رة مقارنة بص 0.,والتي بلغ 

% ف  01.2% عن نفس الف رة من الفام الماض   مقارنة بارتفاعها بص ..0والخدمات المصرفية  بص 

 .5102عام 

ف  ما يخه  واة األصول، واصل  البنوك تح ين الجواة االئ مانية لمحفظة القروض، فقد ترا ع 

% عن نفس الف رة من الفام ال ابق، ومع نمو إ مال  القروض     5.0حجم القروض الغير عاملة بص 

%  انخف  مفدل القروض الغير عاملة الى إ مال  القروض بنحو عشر نقاط صساس ليصل 7.,بص 

% بنهاية الربع الثالث من اتا الفام، كما انخفض  مخصصات االئ مان الى ا مال  0.00إلى 

% بنهاية الربع الثالث ، من  انب آخر ترا ف  ,0.7نقطة صساس ل صل الى  02القروض بواقع 

مليون ريال.  26121نقطة صساس عن نفس الف رة من الفام الماض  ل بلغ  07مخصصات االئ مان بص 

ا مفدل تغطية القروض الغير عاملة ف  القطاع المصرف  الى  % بنهاية الربع الثالث 022وارتفع صيضب

% بنهاية نفس الف رة من الفام الماض . واس مر قطاع الشركات ف  022من اتا الفام مقارنة بص 

% من ا مال  القروض الفاملة بينما اس حوذ قطاع ال جزئة .,قيااة نمو االئ مان حيث اس حوذ على 

 % من ا مال  القروض الفاملة.05على 

% بنهاية الربع الثالث 05ف  ما يخه ال يولة، ارتفف  األموال النقدية ف  ح ابات البنوك بنحو 

مقارنة بنفس الف رة من الفام الماض ، وارتفف  ال يولة النقدية الى ا مال  المو واات 

%، كما ارتفف  الى ا مال  الواائع والواائع 02.22نقطة صساس ل صل إلى  5.2المصرفية بنحو 

% من ا مال  الواائع 07نقطة صساس على ال وال ، وبلغ  ال يولة النقدية  222و  0,7الجارية بص 

 % من الواائع الجارية..5و 

م  الواائع تح  الطلب بص  مليار ريال،  06007% بنهاية الربع الثالث ل صل إلى 00.2من  انب آخر نب

ل  الواائع االاخارية والواائع األخرى نموا بص  % على ال وال ، ليصال إلى         02.2% و 2.7وسجب

مليار ريال             2.2% ل بلغ 2.0مليار ريال على ال وال  بينما ترا ف  الواائع أل ل بص  .2مليار و 51

 بنهاية الربع الثالث من اتا الفام.

ا لنمو الواائع تح  الطلب بأعلى من نمو ا مال  الواائع فقد ارتفع مفدل الواائع تح  الطلب  ونظرب

% من إ مال  الواائع المصرفية، بينما انخف  مفدل الواائع 72.,,نقطة صساس ليصل إلى  5.7بص 

 % من إ مال  الواائع.22..5نقطة صساس ليصل إلى  051أل ل بص 

نقطة  0.2وارتفع مفدل الفائد على األصول للقطاع المصرف  بنهاية الربع الثالث من اتا الفام بص 

%، بينما انخف  مفدل الفائد على 0.722صساس عن نفس الف رة من الفام الماض  ليصل إلى 

 %.02.22نقطة صساس ليصل إلى  51حقو  الم اامين لنفس الف رة بص 

نقطة صساس، واألساس  + الم اند     02من  انب آخر ترا ع مؤشر كفاية رصس المال األساس  بص 

نقطة صساس بنهاية الربع الثالث مقارنة بنفس الف رة من الفام الماض  ليبلغ مفدل كفاية رصس  02بص 

  % .7,.02% واألساس  + الم اند 02.75المال األساس  

 
 
 

 5102أشهر  9 -نمو صافي الدخل 

 5102سبتمبر  - الموجودات نمو

 5102سبتمبر  - نمو صافي القروض

 5102سبتمبر  - نمو الودائع

* تم اح  اب اامش الفائد عن طريق اح  اب الفر  بين عوائد م وسط المو واات ذات الفائد ومصاريف م وسط 

 المطلوبات ذات ال كلفة
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 نظرة على صااف قطاعات األعمال 

 قطاع ال جزئة

% خالل ال  فة صشهر األولى من اتا الفام مقارنة ..2انخفض  صرباح قطاع ال جزئة المصرفية بص 

مليون ريال، وبلغ  حصة قطاع ال جزئة من صرباح  26072بنفس الف رة من الفام الماض  ل صل إلى 

 % خالل الف رة المماثلة من الفام الماض .52.1% مقارنة بص 50.5البنوك  

% عن الف رة 2.2مليون ريال بارتفاع  24,042كما بلغ  إيرااات قطاع ال جزئة خالل ال  فة صشهر 

نقطة  07% من ا مال  ايرااات المصارف بانخفاض 20.2المماثلة من الفام الماض ، ومَثل  

 صساس عن نفس الف رة من الفام ال ابق .  

تفاوت  الحصه ال وقية إليرااات البنوك من قطاع ال جزئة خالل ال  فة صشهر األولى من اتا 

نقطة صساس ل صل  557الفام ، كان صبرزاا انخفاض حصة مصرف الرا ح  من إيرااات القطاع بنحو 

نقطة صساس ل صل حص ه ال وقية  ,2%، بينما ارتفف  حصة مصرف اإلنماف بنحو 01.0حص ه إلى 

% من إيرااات 27.2% من إيرااات القطاع. من  انب آخر اس حوذ الرا ح  واألال  على 0.5إلى 

 % على ال وال .07.0% و 01.0القطاع حيث بلغ  حصصهما ال وقية 

 قطاع الشركات

% ..02قاا قطاع الشركات نمو صرباح البنوك خالل ال  فة صشهر من اتا الفام حيث َنم  صرباحه بص 

% من 0.,2مليون ريال، وارتفف  حصة القطاع من صرباح البنوك اإل مالية إلى  026,21ل صل إلى 

 % للف رة المماثلة من الفام الماض . 21.7األرباح مقارنة بص 

كل البنوك سَجل  نمواب إيجابياب ف  صرباحها من قطاع الشركات باس ثناف البنك األال  التي ترا ف  

نقطة صساس ل صل إلى  212% مما صاى النخفاض حص ه ال وقية بنحو ..7صرباح القطاع لديه بنحو 

% للف رة المماثلة من الفام الماض . وسَجل كل من بنك االس ثمار ومصرف 50.2% مقارنة بص 2.,0

 % للثان .0..2% لألول  و5.,,الرا ح  صعلى نمو  ألرباح  القطاع ب حقيقهم نمواب بلغ 

مليون ريال  20,485من  انب آخر بلغ  إيرااات قطاع الشركات خالل ال  فة صشهر من الفام الحال  

% من إ مال  إيرااات المصارف 02.0% عن الف رة المماثلة من الفام الماض  ومثل  01.2بارتفاع 

نقطة صساس عن نفس الف رة من الفام الماض . اس حوذ البنك األال  على  021بارتفاع قدره 

 %. 05.7% من إ مال  اإليرااات للقطاع يليه بنك الرياض بص 02.0

% 02.0نقطة صساس ل صل إلى  ,2وارتفف  حصة البنك األال  من إيرااات قطاع الشركات بص 

% من إ مال  إيرااات 05.7نقطة صساس ل بلغ  025بينما انخفض  الحصة ال وقية لبنك الرياض  بص 

 المصارف من اتا القطاع. 

 

 

 5102أشهر  9 -مساهمة القطاعات التشغيلية في إجمالي اإليرادات لكل مصرف 

 5102أشهر  9 -نمو صافي الدخل لقطاع التجزئة 

 5102أشهر  9 - نمو اإليرادات لقطاع التجزئة

 5102أشهر  9 - نمو صافي الدخل لقطاع الشركات

 5102أشهر  9 - نمو اإليرادات لقطاع الشركات
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 نظرة على صااف قطاعات األعمال 

 قطاع الخزينة 

ارتفف  صرباح قطاع الخزينة ف  البنوك ال فواية خالل ال  فة صشهر من اتا الفام بشكل طفيف 

مليون ريال، بينما انخفض   762.1% عن نفس الف رة من الفام الماض  ل صل إلى 1.2بلغ 

% للف رة 57.0% من إ مال  األرباح مقارنة بص 5..5م اامة القطاع ف  صرباح البنوك اإل مالية إلى 

 المماثلة من الفام الماض . 

تفاوت صااف قطاع الخزينة ف  البنوك خالل ف رة ال  فة صشهر حيث سجل  خم ة بنوك نموآ إيجابياب 

% على ال وال  ، بينما ترا ف  صرباح الخزينة .0% و ,0ف  صرباحها صبرزاا بنك  البالا واألال  بص 

% 21ل بفة بنوك على رصسها االنماف واالس ثمار والرا ح  ال   ترا ف  صرباحها على ال وال  بص 

 % عن صرباح الف رة المقابلة من الفام الماض .,5% و00و

مليون ريال بارتفاع  10,971بلغ  اإليرااات من قطاع الخزينة خالل ال  فة صشهر من الفام الجاري 

% من إ مال  إيرااات 7..0% عن نفس الف رة من الفام ال ابق ومثل  1.0طفيف قدره 

%. 00.5% من إ مال  إيرااات القطاع يليه سامبا بص ,.57المصارف. ي  حوذ البنك األال  على 

% من إ مال  إيرااات المصارف من 7.,نقطة صساس ل صل إلى  .50وانخفض  حصة الرا ح  بص 

 اتا القطاع.

 قطاع الوساطة واالس ثمار

% ,..0انخفض  صرباح قطاع الوساطة وخدمات االس ثمار خالل ال  فة صشهر من اتا الفام بنحو 

مليون ريال بضغط من انخفاض قيمة ال داول ف  ال و  المالية ال فواية        06205ل صل إلى 

% عن نفس الف رة من الفام الماض ، كما ترا ف  م اامة القطاع ف  صرباح البنوك اال مالية 51بص 

 % لنفس الف رة من الفام الماض .2.2% مقارنة بص 2.2بشكل طفيف ل صل إلى 

سجل بنك  االنماف وساب فقط نمواب ف  صرباحهما من اتا القطاع بينما ترا ف  صرباح بقية البنوك ، 

% من صرباح القطاع ا  سامبا والرا ح  والرياض واألال  7,واس حوذت صربفة بنوك على 

 % لكل منهم على ال وال .,.7% و 7.7% و ,.50% و 52.7بحصه بلغ  

مليون ريال بانخفاض  2,583بلغ  إيرااات قطاع الوساطة واالس ثمار خالل ال  فة صشهر من الفام  

 % من إ مال  إيرااات المصارف. 2.2% عن نفس الف رة من الفام ال ابق و مثل  01.2

% من إ مال  إيرااات المصارف من قطاع الوساطة وخدمات 55.1اس حوذ بنك سامبا على 

نقطة صساس عن نفس الف رة من الفام ال ابق ، يليه الرا ح  التي ارتفف   057االس ثمار  بارتفاع 

نقطة صساس  001%. بينما ترا ف  حصة األال  بص 02.1نقطة صساس ل بلغ  022حص ه ال وقية بص 

 % من ايرااات المصارف من قطاع الوساطة وخدمات االس ثمار .0.,0ل بلغ 

 

 5102أشهر  9 -نمو صافي الدخل لقطاع الخزينة 

 5102أشهر  9 - نمو اإليرادات لقطاع الخزينة

 5102أشهر  9 -نمو صافي الدخل لقطاع الوساطة واالستثمار 

 5102أشهر  9 - نمو اإليرادات لقطاع الوساطة واالستثمار
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 5102أشهر  9 -مساهمة القطاعات التشغيلية في صافي الدخل لكل مصرف 
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 نظرة على قائمة الدخل 

 صاف  الدخل 
% عن الف رة 2.2تباطأ نمو صرباح البنوك ال فواية خالل ال  فة صشهر من اتا الفام  حيث نَم  بص 

مليار ريال، وتباطأ نمو األرباح عن مفدل نمواا ف  عام  ,00.2المماثلة من الفام الماض  ل بلغ 

ب بب عاملين رئي يين : األول تباطؤ نمو اخل الفموالت الخاصة والتي  -%01.5التي بلغ - 5102

، والتي  اف كانفكاس ل باطؤ نمو االئ مان خالل 5102% لفام 5..% خالل الف رة مقارنة بص 0.,بلغ 

% عن نفس الف رة من الفام ..0الف رة  و الثان  ترا ع صاف  اخل الرسوم والخدمات المصرفية  بص 

 . 5102% ف  عام 01.2الماض   مقارنة بارتفاعها  

نقطة  011% وارتفف  حص ها من ا مال  اإليرااات بواقع 2.2بلغ نمو صاف  الفموالت الخاصة 

% فقط ..5% من ا مال  االيرااات ، وارتفع الدخل من غير الفائدة بنحو 57.,,صساس ل صل إلى 

ب أثير مباشر من تطبيق ضوابط ال مويل االس هالك  خالل الف رة مما صاى النخفاض حص ها من 

 % من ا مال  االيرااات المصرفية .00.2نقطة صساس ل صل إلى  011ا مال  اإليرااات بواقع 

الدخل من غير الفائدة يشمل ارباح تحويل الفمالت واخل الرسوم والخدمات المصرفية واخل  

فإن  5102ل طبيق ضوابط ال مويل االس هالك  ف  الربع الثالث من  الفمليات األخرى ، لتا ونظرآ 

اته الضوابط حدت من الرسوم ال   تفرضها بف  المصارف على عمالئها من قطاع ال جزئة، 

% خالل ال  فة صشهر وانخفاض ..0وساام ذلك ف  ترا ع صاف  األتفاب والخدمات المصرفية بص 

 %ف  نفس الف رة من الفام الماض  .50%من االيرااات اال مالية للقطاع مقارنة بص 50حص ها الى 

وعلى م  وى البنوك ترا ف  األتفاب والخدمات المصرفية ل  ة بنوك صكثرام تأثراب الرا ح   

% 20تمثل حص هم  -% على ال وال  2.0% و,.2% و..00% و51.0والرياض واألال  وساب بص 

مما صاى إلى انخفاض صرباح اته البنوك من اتا القطاع بصن ب  -من صرباح قطاع ال جزئة المصرفية 

% ب بب ارتفاع حص ه ,.50م فاوتة باس ثناف البنك األال  التي َنم  صرباحه من قطاع ال جزئة بصنحو 

 نقطة صساس خالل ال  فة صشهر األولى من اتا الفام. 222ال وقية بص 

سَجل  صغلب البنوك نمواب ف  صرباحها اال مالية باس ثناف صربفة بنوك ا  البالا واالس ثمار  

 والرا ح  والرياض حيث ترا ف  صرباحهم بن ب م فاوته مقارنة بنفس الف رة من الفام الماض . 

% من صرباح القطاع المصرف   بينما حازت ال  ة 22من  انب آخر اس حوذت س ة مصارف على 

 % من صرباح القطاع. 50مصارف األخرى على 

 إيرااات ومصاريف الفمليات 
% عن الف رة المماثلة من الفام الماض  2.7ارتفف  إيرااات البنوك اال مالية خالل ال  فة صشهر بص 

مليار ريال، وَنم  االيرااات بدفع صساس  من نمو صاف  الفموالت الخاصة       ,1.2,ل صل إلى 

% خالل نفس الف رة . وَسجل   ميع المصارف نمواب ف  ايراااتها باس ثناف مصرف الرا ح  2.2بص 

 %. 2.0التي ترا ف  ايراااته اال مالية بصنحو 

% من ايرااات القطاع 5..2اس حوذت صربفة مصارف ا  األال  والرا ح  والرياض وسامبا على 

% ..7% و01.0% و..,0% و,.50المصرف  خالل الف رة، وبلغ  حص هم ال وقية على ال وال   

% خالل ال  فة صشهر ,من ايرااات القطاع . ومن  انب آخر ارتفف  مصاريف الفمليات للقطاع بنحو 

مقارنة بالف رة المماثلة من الفام الماض  ، وذلك ب بب نمو الرواتب ومصاريف الموظفين بنحو 

% لنفس الف رة 22.1% من ا مال  مصاريف الفمليات مقارنة بص 2.,2% خالل الف رة، مَثل  05.5

 من الفام الماض . 

 

5102مقارنة بالنمو لعام  5102نمو صافي الدخل للتسعة أشهر   

5102مقارنة بالنمو لعام  5102نمو رسوم الخدمات للتسعة أشهر   

 5102أشهر  9 - نمو صافي دخل العموالت الخاصة 

 5102أشهر  9 - هيكل اإليرادات للقطاع 

 5102أشهر  9 - هيكل اإليرادات لكل مصرف 
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 نظرة على بنوا الميزانية 

 القروض
تباطأ نمو صاف  القروض المصرفية خالل ال  فة صشهر األولى من اتا الفام حيث سَجل  نموآ    

مليار ريال . وتباطأ نمو صاف   ,0600% عن نفس الف رة من الفام الماض  ل صل إلى 2.0بص 

نقطة صساس .              215بنحو  -%05.0التي بلغ - 5102القروض عن مفدل نمواا ف  عام 

% لقطاع ال جزئة 00.2% من إ مال  القروض للشركات وقطاع األعمال بينما تو ه  0..,تو ه  

% خالل 2.2المصرفية التي يشمل  قروض األفراا وبطاقات االئ مان ، ونَم  قروض الشركات بص 

مليار ريال، بينما نَم   ..751ال  فة صشهر مقارنة بنفس الف رة من الفام الماض  ل صل إلى 

مليار ريال. كما نَم   7.,25% خالل نفس الف رة ل بلغ 0.,القروض الممنوحة لقطاع ال جزئة بص 

% مقارنة بنفس الف رة من الفام الماض  ل صل إلى 2.,5القروض الفقارية  خالل ال  فة صشهر بص 

% من صاف  قروض القطاع المصرف ، اس حوذت الشركات وقطاع 02.2مليون ريال مَثل    ,.210

 % منها .27.0% منها  بينما اس حوذ األفراا على 21.7األعمال على 

على م  وى البنوك تباطأ االئ مان ف  ت فة مصارف بن ب م فاوتة بينما ت ارع ف  ثالثة 

 . 5102مصارف فقط عن مفدلها لفام 

  المخصصات
ترا ف  مخصصات االئ مان ف  قائمة الدخل خالل ال  فة صشهر من اتا الفام بمفدل طفيف بلغ 

مليون ريال، ساام ف  ذلك ترا ع  26121% عن نفس الف رة من الفام الماض  ل صل إلى 1.2

% عن نفس الف رة من الفام الماض ، بينما ارتفف  مخصصات 21مخصصات قطاع الشركات بنحو 

 % عن نفس الف رة.55قطاع ال جزئة  بنحو 

 القروض الغير عاملة 
% عن نفس الف رة من الفام  5.0ترا ف  القروض الغير عاملة بنهاية الربع الثالث من اتا الفام بص 

مليار ريال، وصاى ذلك إلى انخفاض مفدل القروض الغير عاملة إلى إ مال   02.0الماض  ل بلغ 

% بنهاية الربع الثالث من الفام. كما ارتفع مفدل 0.00نقاط صساس ليصل إلى  01القروض بنحو 

% لنفس الف رة من الفام الماض .            022% مقارنة بص 022ال غطية بشكل طفيف ليصل إلى 

 و انفكس ذلك على تح ن  واة محفظة القروض للقطاع المصرف .

 االس ثمارات
% 7.,ترا ف  محفظة االس ثمارات المجمفة للبنوك ال فواية بنهاية الربع الثالث من اتا الفام   بص 

مليار ريال. خم ة بنوك سَجل  ارتفاع بن ب  2.,,2عن نفس الف رة من الفام الماض  ل بلغ 

م فاوتة ف  محفظة االس ثمارات الخاصة بها، بينما ترا ف  محفظة اس ثمارات لل بفة بنوك 

 األخرى بن ب م فاوتة 

 

5102مقارنة بالنمو لعام  5102نمو صافي القروض للتسعة أشهر     
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 5102أشهر  9 -نمو مصاريف مخصصات االئتمان حسب القطاع 
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 الواائع
% 2.,تباطأ نمو الواائع المصرفية خالل ال  فة صشهر األولى من اتا الفام حيث سَجل  نموآ بص 

            5102مليار ريال. وتباطأ نمو الواائع المصرفية عن مفدل نمواا ف  عام  06215ل صل إلى 

نقطة صساس. وانفكس ذلك على ارتفاع مفدل القروض إلى الواائع  220بنحو  -%05.0التي بلغ -

 % للقطاع المصرف  بنهاية الربع الثالث من اتا الفام .1.12.نقطة صساس ليصل إلى  ,0بنحو 

من  انب آخر صاى ال باين التي حدث ف  نمو القروض والواائع لدى بف  البنوك إلى تغيرات 

ملحوظة ف  مفدل القروض الى الواائع  لدى البف  ، حيث ارتفع مفدل القروض إلى الواائع ف  

نقطة  ,20%،وف  بنك االس ثمار ارتفع بص 0.21.نقطة صساس ليصل إلى  257بنك البالا بنحو 

% . 20.,,نقطة صساس ليصل إلى  000%،وف  البنك األال  ارتفع بص 2.72.صساس ليصل إلى 

%، وترا ع ف  البنك الفرن     7.57.نقطة صساس ليصل إلى  270بينما ترا ع لدى بنك االنماف بص 

 %. .2.2.نقطة صساس ليصل إلى  0,1بص 

% من إ مال  الواائع ،حيث اس حوذ البنك األال  على 22.5واس حوذت ثالثة مصارف على 

%، ,.02% من الحصة ال وقية لواائع القطاع المصرف ، واس حوذ مصرف الرا ح  على 50.2

 % من الواائع المصرفية ف  ال و   .01.0بينما حاز  بنك سامبا على 

من  هة صخرى حدث  بف  ال غيرات ف  ايكل الواائع ف  ال و  بنهاية الربع الثالث من اتا الفام  

% من إ مال  الواائع، 72.,,مليار ريال تمِثل  06021% ل بلغ 00.2حيث نمب  الواائع تح  الطلب بص 

م  واائع االاخار والواائع األخرى بص  مليار      51%6ويصال على ال وال  إلى 02.2% و 2.7بينما نب

مليار ريال ، وانخف  مفدلها  ,.2.2% وتصل الى 2.0مليار ريال ، فيما ترا ف  الواائع أل ل بص  .2و

 % من إ مال  الواائع المصرفية .22..5نقطة صساس  ليصل إلى   051الى ا مال  الواائع بص 

% 52% من الواائع تح  الطلب ف  ال و  ،,2اس حوذ البنك األال  ومصرف الرا ح  على 

% من  الواائع تح  الطلب  22% للرا ح  ،بينما حازت المصارف الفشرة األخرى على 55لألال  و

بنهاية الربع الثالث من اتا الفام . بالمقابل اس حوذ كل من البنك األال  والرياض والفرب  وساب 

 % من الواائع آل ل ف  القطاع المصرف .20.2على 

 المو واات
ا بلغ  % 7.,سجَل إ مال  المو واات ف  المصارف ال فواية بنهاية الربع الثالث من اتا الفام نموب

مليار ريال، مثل   56072عن نفس الف رة من الفام الماض ، ل صل المو واات المجمفة الى 

% من إ مال  مو واات 22.0مو واات البنوك األربع الكبرى األال  والرا ح  وسامبا والرياض 

% على 7.7%، ,.01%، ..02%، 50.2القطاع المصرف  ، وبلغ  حص هم من إ مال  المو واات 

 ال وال . 

 الربحية
%، وبلغ مضاعف 02.22الفائد على حقو  الم اامين بنهاية الربع الثالث من اتا الفام بلغ مفدل 

 مرة *. 01.51مرة* بينما بلغ مضاعف ال فر للفائد 0.22حقو  الملكية للقطاع 

انخف  مفدل اامش الفائد بنهاية الربع الثالث من اتا الفام على م  وى القطاع بنحو نقط ين 

%. مفظم المصارف سَجل  ترا فاب باس ثناف صربفة بنوك حيث سجل الجزيرة 0.0صساس ليصل إلى 

نقاط  ,نقاط صساس على ال وال ، فيما ارتفع الفرن   والهولندي بص  2و  02واالس ثمار ارتفاعاب بص 

 صساس لكل منهما.

5102مقارنة بالنمو لعام  5102نمو الودائع للتسعة أشهر   

 5102سبتمبر  -الحصة السوقية من الودائع 
  

 تغير هامش العائد 

 معدل القروض إلى الودائع 

 5102سبتمبر  -هيكل الودائع في القطاع 
 5102سبتمبر  -هيكل الودائع لكل مصرف 

 5102نوفمبر  55* ح ب صسفار اإلغال  ب اريخ 

21% 

16% 

10% 9% 9% 8% 8% 

5% 4% 4% 3% 2% 

67% 

28% 

1% 3% 

واائع تح  الطلب   

واائع آل ل  

واائع إاخار  

واائع صخرى  

52% 

49% 

31% 

40% 

74% 

60% 

53% 

67% 

95% 

72% 

57% 

75% 

42% 

50% 

67% 

58% 

22% 

34% 

44% 

25% 

3% 

18% 

41% 

19% 

0% 

1% 

1% 

0% 

5% 

0% 

4% 

8% 

5% 

2% 

1% 

1% 

4% 

2% 

3% 

4% 

1% 

2% 

1% 

6% 

 الرياض

 الجزيرة

 االس ثمار

 الهولندي

 الفرن  

 ساب

 الفرب 

 سامبا

 الرا ح 

 البالا

 االنماف

 األال 

 واائع صخرى ح ابات إاخار واائع آل ل واائع تح  الطلب

(0.32%)

(0.21%)

(0.17%)

(0.12%)

(0.11%)

(0.08%)

(0.05%)

(0.03%)

0.06% 

0.06% 

0.07% 

0.15% 

 البالا

 األال 

 الرا ح 

 الرياض

 ساب

 الفرب 

 االنماف

 سامبا

 الهولندي

 الفرن  

 االس ثمار

 الجزيرة

87%

76%

88%

90%

88%

84%

87%

74%

81%

82%

89%

67%

89%

76%

84%

89%

91%

83%

86%

75%

84%

77%

95%

64%

 الرياض

 الجزيرة

 االس ثمار

 الهولندي

 الفرن  

 ساب

 الفرب 

 سامبا

 الرا ح 

 البالا

 االنماف

 األال 

9M 2014 9M 2015

7% 

13% 

24% 

24% 

10% 

5% 

22% 

3% 

11% 

26% 

39% 

11% 

(0.8%)

4.1% 

(4.3%)

13.8% 

9.0% 

8.3% 

15.5% 

6.8% 

6.2% 

10.6% 

12.8% 

5.7% 

 الرياض

 الجزيرة

 االس ثمار

 الهولندي

 الفرن  

 ساب

 الفرب 

 سامبا

 الرا ح 

 البالا

 االنماف

 األال 

 5102صشهر  7النمو ف   5102النمو ف   
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 القطاع: المصارف والخدمات المالية

 القوائم المالية المجمفة للمصارف ال فواية

 النمو FY 2013 FY 2014 النمو 9M 2014 9M 2015 قائمة الدخل المجمفة )مليون ريال(

%0.,  226,00.2  2..25670 اخل الفموالت الخاصة  206,22.0  2.6102.,  ..5%  

%(0.2)  26220.1  26,01.1 مصاريف الفموالت الخاصة  2655,.0  26,,7.0  ,.0%  

%2.2  2..21612  2...0265 صاف  اخل الفموالت الخاصة  2,6250.0  2160,,.0  ..2%  

       

%51.7  06.22.7  060.7.2 صاف  اخل تحويل الفمالت  06272..  260.5.7  02.2%  

%(..0)  056.52.1  006007.1 صاف  اخل رسوم الخدمات البنكية  026221.,  02651,.5  01.2%  

%05.5  ,.06210  ,..0657 اخل الفمليات اخرى  06,,0.2  062...5  0.2%  

%2.7  162,0.0,  ..226002 إ مال  اخل الفمليات  ,76251.7  226220.,  7.0%  

       

%05.5  2..05622  006501.0 رواتب ومصاريف موظفين  006200.1  0260,2.1  01.2%  

%0.5  2..5610  06722.7 مصاريف إيجار   56052.7  56,11.2  00.2%  

%2.,  0.,0671  ,.,.062 االس هالكات واالطفافات  56022.0  56072.1  1..%  

%(1.2)  261,7.7  261.7.2 مخصه خ ائر االئ مان  ,6770.2  ,6222..  (0.0)%  

%(..27)  22.7  070.7 مخصه خ ائر االس ثمارات  21.7  512.5  015.7%  

%5.0  ..260.2  265,5.0 مصاريف عامة وااارية اخرى  ,6002.,  26571.5  02.2%  

%1.,  2.,52610  526272.2 إ مال  مصاريف الفمليات  006272.2  026205.2  ..0%  

%2.2  2.,00625  1..006,0 صاف  الدخل  026222.0  206,12.,  01.5%  

       

 النمو FY 2013 FY 2014 النمو 9M 2014 9M 2015 قائمة المركز المال  المجمفة )مليون ريال(

%5..0  5116,72.2  0.,0,7625 نقد وصرصدة لدى مؤس ة النقد الفرب  ال فواي  0776125.0  07.6202.7  (1.5)%  

%2.0,  05060.7.2  2..22651 صرصدة لدى البنوك والمؤس ات المالية األخرى  ,.620..,  276225.5  02..%  

%2.0  ,.0600,61,2  2.,06522670 ال مويل، صاف   06057600,.0  065,26222.2  05.0%  

%(7.,)  6252.7,,2  2106070.7 االس ثمارات   20,655,.2  2..6501.,  02.0%  

%2.0  06572.1  06002.0 اس ثمارات طويلة األ ل  .6222.7  26.51.7  (01.2)%  

%00.2  5065.5.2  0.6222.1 مم لكات ومفدات  0262,0.2  07621,.1  01.2%  

%0.,0  206,20.7  026222.2 مو واات صخرى  00600..1  076500.2  0..2%  

%7.,  560726.57.5  561206270.2 إ مال  المو واات  06.25622..7  5617.6250.,  05.0%  

        

%2.7  ..76227.  5...060. م  حقات للبنوك والمؤس ات المالية األخرى  2,6027.0  .16220.2  2.2%  

%00.2  060076.22.2  061556517.0 واائع تح  الطلب  75.6157.2  061206012.2  00.2%  

%2.7  5..,0767  5.7,.0.6 واائع االاخار  026222.2  0.62,0.0  2.5%  

%(2.0)  2.26,02.2  2126000.1 واائع أل ل  2,06250.2  2016171.7  01.1%  

%02.2  226722.2  276001.1 واائع صخرى  216257.0  226200.2  2.7%  

%2.,  062156205.2  062726200.0 واائع الفمالف  062276202.2  06,0,6170..  05.0%  

%7.,  7.5..076  026002.2 مطلوبات طويلة اال ل  556250.0  056200.7  22.1%  

%2.2  ..2260.0  256027.5 مطلوبات صخرى  00607..2  0,625,..  52.2%  

%2.,  76222.2..06  5.,06221627 إ مال  المطلوبات  06,016,00.2  06.176275.2  05.0%  

       

%2.7  0126020.2  5.56.72.5 حقو  الملكية   5,560...5  5.76100.0  01.5%  

%7.,  560726.57.5  561206270.2 إ مال  المطلوبات وحقو  الملكية  06.206111.1  5617.6250.,  05.1%  
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 صام المؤشرات المالية

 سفر اإلغال * المصرف

األسهم 

المصدرة 

 )بالمليون(

األسهم الحرة 

 )بالمليون(

صاف  الدخل 

 )بالمليون(**

حقو  

الم اامين 

 )بالمليون(

القيمة 

ال وقية 

 )بالمليون(

الفائد على 

ال هم 

 ال فر للفائد* )بالريال(**

القيمة 

 الدف رية

ال فر / 

القيمة 

 الدف رية*

الفائد على 

حقو  

 الم اامين

كفاية رصس 

المال 

 األساس 

كفاية رصس 

المال 

األساس  + 

 الم اند

%05.0 0.12 00.75 0... 0.25 026,51 0262,5 26527 06221 06111 05.22 الرياض  0,.17%  0..02%  

%51.1 1.72 10..0 .2.5 0.05 .2611 26502 .0605 022 211 02.25 الجزيرة  00..2%  02.7.%  

%05.2 1.72 52..0 7..2 5.52 006,02 006.22 ,0622 ,02 21, 02.71 االس ثمار  02.10%  0,.72%  

%2..0 0.02 51.52 2..2 ,0.2 026725 0062.7 56100 .02 225 52.70 الهولندي  00.2.%  0,.10%  

%02.2 .0.0 50.25 20.. 0.52 006217 5.60,0 06702 .2, 06512 1..52 الفرن    02..2%  02.50%  

%2.,0 0.22 ,5..0 7.21 5.70 256011 526077 260,0 ..2 06211 51..5 ساب  02..0%  02.51%  

%02.1 0.02 ,..50 21.. 0.11 526511 506.21 56777 ,.2 06111 52.51 الفرب   02.0,%  02.70%  

%00.2 0.05 07.22 25.. 1,.5 226211 076222 26517 06112 56111 55.51 سامبا  0..72%  07.21%  

%02.2 0..0 ,,.52 05.00 2.05 562,7. 2267,1 6210, 060.2 06,52 21.22 الرا ح   0..25%  07.,0%  

%02.1 ,0.7 ,05.2 02.20 2,.0 056521 6500, 00. 007 211 52.22 البالا  02.22%  02.,2%  

%2.7 .0.0 05.02 02.52 1.72 506,11 0.6501 06202 06001 06211 02.21 اإلنماف  52.1.%  52.2,%  

%02.7 5.01 52.25 05.02 2.07 01,67,1 216.22 ..62. 200 56111 .20.2 األال   02.21%  0,.,2%  

إ مال  
%02.22 0.22 07.12 01.02 5.25 2216755 0106.75 206021 6202. 026725   القطاع  02.75%  02.,7%  

 صحداث مهمة 
  مصلصيصون ريصال، كصحصد صقصصى  511صعلن البنك الفرب  الوطن  ف   اك وبر  الماض   عن االن هاف من إصدار وطرح صكوك ثانوية من خالل طرح خاص بقيمة

 ولف رة اس حقا  عشر سنوات قابلة لالس رااا بفد خمس سنوات.

  مليون اوالر، والم بقية من ال ندات  221صعلن البنك الفرب  الوطن  ف  من صف سب مبر الماض  عن عزم البنك اس رااا كامل ال ندات الثانوية البالغة

مليون اوالر، علصمصاب صن الص صاريصخ  21.بقيمة تصل إلى  ,511مليون اوالر ضمن برنامج سندات اليورو الم وسطة األ ل المؤس ة عام  211المصدرة بقيمة 

 .5102اك وبر  00المق رح لالس رااا او 

 

 5102نوفمبر  52* ح ب صسفار اإلغال  ف  

 5102** آلخر صربفة صرباع من هية بالربع الثالث 
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 إ مال  اإليرااات الم اامة إلى القطاع

 9M 2014 9M 2015 النمو 9M 2014 9M 2015 المصرف

% 0.0 61.5, 6102, الرياض  01.2%  01.0%  

% 21.5 56020 7,,06 الجزيرة  5.7%  0.7%  

% ,.1 ,06.7 2..06 اس ثمار  0.0%  0.0%  

% 02.0 56202 56022 الهولندي  2.5%  2.2%  

% 7.1 26222 ,,260 الفرن    2.,%  2.7%  

% 5.7 261.0 26707 ساب  ..,%  ..2%  

% 01.5 26222 261,1 الفرب   2.0%  2.2%  

% 5., 26705 .,262 سامبا  7.2%  7..%  

%(2.0) 016025 0162.0 الرا ح   0..2%  0,..%  

% 7.5 ,0621 062,5 البالا  5.2%  5..%  

% 51.0 565.0 06.77 االنماف  0.0%  0..%  

% 2.1 006125 056072 األال   50.0%  50.,%  

% 2.7 162,0, ,22600 اإل مال   011.1%  011.1%  

 إ مال  المصاريف الم اامة إلى القطاع

 9M 2014 9M 2015 النمو 9M 2014 9M 2015 المصرف

% ,.2 56702 562,1 الرياض  01..%  01..%  

%(,.,) 06505 .0657 الجزيرة  2.0%  2.2%  

% ..2 717 27. اس ثمار  0.2%  0.2%  

% 02.5 060,2 06105 الهولندي  2.1%  2.0%  

%(0.0) 06,22 06,77 الفرن    ,.2%  ,.5%  

% 0.0 06272 06225 ساب  ,..%  ,.,%  

% 2.,0 ,5600 06.02 الفرب   2.5%  2.7%  

% 2.7 06701 062.7 سامبا  2.1%  2.0%  

%(,.2) 26720 265,2 الرا ح   51.,%  0..2%  

% 2..0 06055 722 البالا  0.2%  2.5%  

% 52.0 06070 7,0 االنماف  0..%  2.2%  

% ..05 6105, 26000 األال   51.7%  55.5%  

% 1., 526102 .52627 اإل مال   011.1%  011.1%  

 5102ملخه القوائم المالية للمصارف بنهاية الربع الثالث 

 مصاريف الفموالت الخاصة الم اامة إلى القطاع

 9M 2014 9M 2015 النمو 9M 2014 9M 2015 المصرف

%(2..5) 222 02, الرياض  00.0%  ..5%  

%(02.5) 502 527 الجزيرة  2.,%  0.7%  

% .., 270 2,1 اس ثمار  ..5%  ...%  

% ,.0 ,07 0.5 الهولندي  ,..%  2.0%  

% 0.5 222 ,22 الفرن    7.7%  01.0%  

%(00.5) 0.1 252 ساب  2.,%  ,..%  

% 0.0 0,2 025 الفرب   ,.0%  ,.,%  

%(0.2) 000 002 سامبا  ,.1%  ,.1%  

%(52.2) 550 577 الرا ح   2.0%  2.1%  

% 02.2 22 .0 البالا  1.2%  1..%  

% ..50 0.1 .02 االنماف  5.,%  0.5%  

% 7.2 06715 .0620 األال   01.7%  02.5%  

%(0.2) 26220 26,01 اإل مال   011.1%  011.1%  

 اخل الفموالت الخاصة الم اامة إلى القطاع

 9M 2014 9M 2015 النمو 9M 2014 9M 2015 المصرف

%(0.0) 26575 26202 الرياض  01.0%  7.2%  

% 2.. 06252 06002 الجزيرة  0.0%  0.0%  

% 00.7 06272 06222 اس ثمار  0.2%  0.7%  

% 02.2 56010 06.07 الهولندي  2.5%  2.,%  

% 2.2 06272 06210 الفرن    2.7%  2.7%  

% ..0 06222 ,0625 ساب  ..1%  2..%  

% 7.0 .0601 06100 الفرب   2.0%  2.5%  

% 0.0 06.12 06222 سامبا  ..2%  ..0%  

% 0.0 ,26,7 .2627 الرا ح   02.2%  0,.7%  

% ..00 ,7. ..2 البالا  0..%  5.1%  

% ,.00 ...06 06,75 االنماف  0.7%  2.0%  

% ..00 006525 0161.1 األال   50.2%  52.2%  

% 0., 226,05 .25670 اإل مال   011.1%  011.1%  

  ميع األرقام بالمليون ريال ما لم يتكر خالف ذلك

 صاف  اخل الفموالت الخاصة الم اامة إلى القطاع

 9M 2014 9M 2015 النمو 9M 2014 9M 2015 المصرف

% 0.1 .06.0 06.15 الرياض  01.5%  7.,%  

% ,.02 06501 ,0612 الجزيرة  5..%  0.1%  

% 7.,0 06010 06002 اس ثمار  0.1%  0.0%  

% 2..0 06212 06202 الهولندي  0.7%  2.0%  

% 5., 06150 56.22 الفرن    2.,%  2.2%  

% 1., .0602 56777 ساب  ..1%  2.7%  

% ..7 56722 1.,56 الفرب   2.5%  2.0%  

% ,.0 06222 06251 سامبا  7.5%  ..2%  

% 5.2 26225 .2657 الرا ح   07.,%  0..,%  

% ,.00 25. 221 البالا  5.1%  5.0%  

% ,.01 .0621 06222 االنماف  2.0%  2.0%  

% 05.0 76020 6025. األال   55.2%  50.2%  

% 2.2 216127 ..0265 اإل مال   011.1%  011.1%  

 صاف  اخل الرسوم والخدمات المصرفية الم اامة إلى القطاع

 9M 2014 9M 2015 النمو 9M 2014 9M 2015 المصرف

%(..00) 06022 062,0 الرياض  00.2%  01.2%  

%(0.2) ,22 275 الجزيرة  0.2%  0.2%  

% 2., 005 000 اس ثمار  5.0%  5.,%  

% 1.1 .2, .2, الهولندي  2.0%  2.0%  

% 2.7 06121 770 الفرن    2.2%  ..5%  

%(2.0) 06505 ,0652 ساب  7.,%  7.2%  

% 01.0 06102 707 الفرب   2.1%  ..0%  

%(1.2) 06052 06057 سامبا  01.1%  01.0%  

%(51.0) 06.22 56052 الرا ح   02.2%  02.2%  

% 01.1 ..2 202 البالا  2.1%  2.,%  

% 20.2 .20 ,52 االنماف  0.7%  0.2%  

%(,.2) 56272 56,22 األال   07..%  07.2%  

%(..0) 056.52 006007 اإل مال   011.1%  011.1%  



 

 

 5102نوفمبر  52
 5102الربع الثالث 

 القطاع: المصارف والخدمات المالية

 صاف  الدخل  الم اامة إلى القطاع             

 9M 2014 9M 2015 النمو 9M 2014 9M 2015 المصرف

%(..5) .0607 06575 الرياض  01.0%  7.2%  

% 515.0 .0605 020 الجزيرة  0.5%  0.2%  

%(0.2) 7.2 06152 اس ثمار  0.5%  5.7%  

% ,.02 06220 06027 الهولندي  2.0%  2.2%  

% ..02 ,.061 ,,,56 الفرن    ..2%  7.5%  

% 5.7 06075 06572 ساب  01.2%  01.0%  

% 2.2 56020 .5652 الفرب   2.0%  2.0%  

% 2.2 067.5 06227 سامبا  00.7%  00.7%  

%(5.2) 260.0 ,2600 الرا ح   0,.2%  02.2%  

%(2.1) 2.2 02, البالا  0.7%  0.2%  

% 0.,0 061.2 705 االنماف  5.7%  0.5%  

% 1.2 .677, .672, األال   50..%  51..%  

% 2.2 0062,0 006.27 اإل مال   011.1%  011.1%  
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 صاف  الدخل لقطاع ال جزئة الم اامة إلى:

 النمو 9M 2014 9M 2015 المصرف
صاف  اخل 
 المصرف

صاف  اخل 
 القطاع

%(2.0.) 055 .72 الرياض  3.1% 1.7% 

00- الجزيرة  -02  27.. %    -0.2% 

% 7.7 552 512 اس ثمار  20.7% 3.2% 

% ,.52 ..5 500 الهولندي  14.6% 4.0% 

% 22.0 570 .,0 الفرن    9.5% 4.1% 

%(7.0) 5,, 257 ساب  19.5% 9.2% 

% ..5 2.2 220 الفرب   21.9% 6.7% 

%(0.5) 275 .27 سامبا  12.4% 6.8% 

%(0..) 06127 06002 الرا ح   59.0% 42.5% 

%(5.,0) 72 ,00 البالا  18.6% 1.4% 

% ..72 551 000 االنماف  20.3% 3.1% 

% ,.50 065,2 06152 األال   18.3% 17.6% 

%(..2) 26072 26.12 اإل مال   21.2% 100.0% 

 صاف  الدخل لقطاع الشركات الم اامة إلى:

 النمو 9M 2014 9M 2015 المصرف
صاف  اخل 
 المصرف

صاف  اخل 
 القطاع

% 02.1 56205 56150 الرياض  69.7% 17.3% 

72- الجزيرة  07,   30.7% 1.3% 

% 5.,, 2.0 5.7 اس ثمار  43.7% 3.1% 

% ..51 06522 06122 الهولندي  64.5% 8.1% 

% 02.7 06.51 06220 الفرن    59.0% 11.6% 

% 0.2 06,27 06,11 ساب  48.9% 10.6% 

% ,.02 06025 772 الفرب   51.7% 7.3% 

% 02.7 06200 .,062 سامبا  43.5% 11.0% 

% 0..2 061.5 2., الرا ح   20.9% 6.9% 

% ,.0 002 005 البالا  60.6% 2.0% 

% ..07 20, 2,5 االنماف  62.1% 4.3% 

%(..7) 562.0 0,.56 األال   37.4% 16.5% 

% ..02 026,21 006015 اإل مال   46.1% 100.0% 

 صاف  الدخل لقطاع الخزينة الم اامة إلى:

 النمو 9M 2014 9M 2015 المصرف
صاف  اخل 
 المصرف

صاف  اخل 
 القطاع

%(5.0) 712 ,75 الرياض  23.3% 9.5% 

%(5.0) 022 022 الجزيرة  54.4% 3.6% 

%(..01) 0,1 250 اس ثمار  32.7% 3.8% 

% ,.00 072 020 الهولندي  20.0% 4.1% 

% 2.0 .,. 01. الفرن    28.1% 9.1% 

% 00.0 7,2 7,. ساب  28.5% 10.1% 

%(..00) 220 02, الفرب   24.5% 5.7% 

%(0.2) .0600 06022 سامبا  33.6% 14.0% 

%(0.,5) 202 721 الرا ح   13.8% 7.5% 

% 0.,0 .. 2, البالا  16.8% 0.9% 

%(21.0) 021 502 االنماف  12.9% 1.5% 

% 0..0 ,5670 562,2 األال   42.2% 30.4% 

% 1.2 762.1 76207 اإل مال   28.2% 100.0% 

 صاف  الدخل لقطاع الوساطة واالس ثمار الم اامة إلى:

 النمو 9M 2014 9M 2015 المصرف
صاف  اخل 
 المصرف

صاف  اخل 
 القطاع

%(50.1) 027 072 الرياض  3.8% 9.9% 

%(22.2) 72 0.5 الجزيرة  14.9% 6.3% 

%(5..5) 05 22 اس ثمار  2.9% 2.1% 

%(2.,0) 07 01 الهولندي  1.0% 1.3% 

%(,.,5) ,01 022 الفرن    3.4% 7.0% 

% 7.1 012 72 ساب  3.1% 6.9% 

%(2.,) 25 22 الفرب   1.9% 2.8% 

%(2.2) 255 ,22 سامبا  10.6% 27.9% 

%(1.2) ,05 .05 الرا ح   6.3% 21.6% 

%(01.0) 50 01 البالا  4.0% 1.4% 

% 005.2 20 52 االنماف  4.7% 3.3% 

%(27.1) 022 5.2 األال   2.1% 9.6% 

%(,..0) 06205 .06.2 اإل مال   4.5% 100.0% 

  ميع األرقام بالمليون ريال ما لم يتكر خالف ذلك

 5102ملخه القوائم المالية للمصارف بنهاية الربع الثالث 



 

 

 5102نوفمبر  52
 5102الربع الثالث 

 القطاع: المصارف والخدمات المالية
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 إيرااات قطاع ال جزئة الم اامة إلى:

 النمو 9M 2014 9M 2015 المصرف
صاف  اخل 
 المصرف

صاف  اخل 
 القطاع

% 0.2 06702 2..06 الرياض  ..5%  ..1%  

% 2..0 22, 222 الجزيرة  5.2%  5.2%  

% 05.0 ,21 .5, اس ثمار  5.2%  5.7%  

% ..50 55. 22, الهولندي  5.7%  0.2%  

% 2.0 .0605 061.5 الفرن    2.2%  2.2%  

% ,.1 06221 06201 ساب  2.2%  2.5%  

% 01.7 .0627 06,50 الفرب   2.1%  2.2%  

% 1., 06,72 06277 سامبا  ,.7%  2.1%  

%(0.1) 26575 26200 الرا ح   05.,%  01.0%  

% ..7 752 22. البالا  0.2%  0.7%  

% 2.,5 227 ,0, االنماف  5.2%  0.5%  

% 2.1 26270 26572 األال   0..,%  07.0%  

% 2.2 526125 506105 اإل مال   011.1%  011.1%  

 إيرااات قطاع الشركات الم اامة إلى:

 النمو 9M 2014 9M 2015 المصرف
صاف  اخل 
 المصرف

صاف  اخل 
 القطاع

%(0.1) ,56,2 56,20 الرياض  02.2%  05.7%  

% 7..0 225 072 الجزيرة  5.0%  5.0%  

% 55.5 255 270 اس ثمار  0.5%  0.2%  

% 00.2 .0625 06250 الهولندي  ..5%  ..2%  

% 02.2 56052 56101 الفرن    00.1%  00.0%  

% 5.0 56522 56500 ساب  05.0%  00.0%  

% 02.1 06202 06250 الفرب   ..5%  ..2%  

% 02.2 56077 06755 سامبا  01.2%  01.2%  

% ..0 ,,,06 06,12 الرا ح   ..2%  ..0%  

% 2.,0 .20 2,0 البالا  5.2%  5.,%  

% ,.51 06121 0,. االنماف  2.2%  2.0%  

% 2.,0 06007 ,56,7 األال   02.,%  02.0%  

% 01.2 5162.2 0.6201 اإل مال   011.1%  011.1%  

 إيرااات قطاع الخزينة الم اامة إلى:

 النمو 9M 2014 9M 2015 المصرف
صاف  اخل 
 المصرف

صاف  اخل 
 القطاع

%(1.0) 720 722 الرياض  ..2%  ..2%  

% 2.0 2.0 ,22 الجزيرة  2.5%  2.2%  

%(02.2) 021 2,2 اس ثمار  2.0%  0.2%  

% 01.0 2,0 251 الهولندي  0..%  2.5%  

% ..2 06120 .,7 الفرن    ...%  7.2%  

% 2.. 061,2 727 ساب  ..7%  7.2%  

%(0.7) 20, 1., الفرب   ,.5%  ,.1%  

% 1.1 06220 06220 سامبا  00.5%  00.5%  

%(,.52) 222 06102 الرا ح   7.0%  ,.7%  

% 50.0 052 010 البالا  1.7%  0.0%  

% 5.5 ,,0 .02 االنماف  0.0%  0.0%  

% ..2 06527 06102 األال   52.2%  57.,%  

% 1.0 016720 0167,1 اإل مال   011.1%  011.1%  

 إيرااات قطاع الوساطة واالس ثمار الم اامة إلى:

 النمو 9M 2014 9M 2015 المصرف
صاف  اخل 
 المصرف

صاف  اخل 
 القطاع

%(05.5) 521 .01 الرياض  01.2%  01.2%  

%(1.,5) 502 572 الجزيرة  01.5%  ..2%  

%(5.2) .7 010 اس ثمار  0.2%  0..%  

%(..00) 22 0, الهولندي  5.5%  5.0%  

%(2..) 5,0 ,.5 الفرن    7.7%  01.0%  

DIV/0! 1.1%# 1 1 ساب  1.1%  

% 0.0 011 77 الفرب   0.2%  0.7%  

%(..2) .,2 ,27 سامبا  51.2%  55.1%  

%(0.7) .20 ,22 الرا ح   02.2%  02.1%  

%(00.2) 22 5, البالا  5.0%  5.0%  

% 27.2 .7 5, االنماف  5.0%  0..%  

%(52.2) 255 2,2 األال   07.,%  0,.0%  

%(01.2) 562.0 5..56 اإل مال   011.1%  011.1%  

  ميع األرقام بالمليون ريال ما لم يتكر خالف ذلك

 5102ملخه القوائم المالية للمصارف بنهاية الربع الثالث 



 

 

 5102نوفمبر  52
 5102الربع الثالث 

 القطاع: المصارف والخدمات المالية

 إ مال  المو واات الم اامة إلى القطاع

 9M 2014 9M 2015 النمو 9M 2014 9M 2015 المصرف

%(1.1) 50,6722 50261,7 الرياض  01.,%  7.7%  

% 2.0 .601., 26,00, الجزيرة  0.5%  0.0%  

%(1.5) 716000 .71622 اس ثمار  2.2%  2.0%  

% ,.00 0126100 706272 الهولندي  2.2%  2.2%  

% 0.1 ,.0.267 0.06520 الفرن    ..7%  ..2%  

% ..2 0726072 .0.5672 ساب  ..7%  7.1%  

% 01.1 0,.0,26 .027670 الفرب   2.0%  2.2%  

% 1.. 5006222 50,6021 سامبا  01.2%  01.,%  

% 7.. 0526500 57.6202 الرا ح   02.2%  02..%  

% 05.0 ,27627 2261,5 البالا  5.0%  5.0%  

% 7.5 560.7. .22622 االنماف  0.2%  0..%  

% 7.1 2226000 2026717 األال   50.0%  50.2%  

% 7., 560726.57 561206270 اإل مال   011.1%  011.1%  

 صاف  االس ثمارات الم اامة إلى القطاع

 9M 2014 9M 2015 النمو 9M 2014 9M 2015 المصرف

% 1.0 226102 2,6.22 الرياض  7.0%  01.0%  

%(2.5) 006571 056027 الجزيرة  5.2%  5.2%  

%(07.2) 0.6251 .50650 اس ثمار  2.,%  2.1%  

% 2., 516,22 076202 الهولندي  0.7%  2.2%  

%(52.2) 026,10 .22612 الفرن    7.2%  2.,%  

% 2.7 206022 216757 ساب  ..5%  7.0%  

%(05.7) 016202 .02652 الفرب   2.1%  ,.,%  

% 0.2 26572, ,2651, سامبا  05..%  02.1%  

% 2.7 226022 256.17 الرا ح   ..2%  7.2%  

%(55.1) 060,0 ,2612 البالا  1..%  1.2%  

%(..52) 6127, 6071. االنماف  0.2%  0.0%  

%(00.5) 0076072 02,62.5 األال   00.0%  57..%  

%(7.,) ,625,,2 2106072 اإل مال   011.1%  011.1%  

 صاف  القروض الم اامة إلى القطاع

 9M 2014 9M 2015 النمو 9M 2014 9M 2015 المصرف

%(0.7) 00.6112 0216210 الرياض  00.0%  01.0%  

% 2.1 206.20 216520 الجزيرة  0.5%  0.0%  

% 1.2 226.52 2262,2 اس ثمار  2.,%  2.0%  

% 02.2 206070 060,7, الهولندي  2.0%  2.2%  

% 2.7 0506725 00.6552 الفرن    7.2%  7.0%  

% 01.2 2..05.6 .,,00,6 ساب  7.0%  7.,%  

% 02.2 0056222 7,6122 الفرب   2.2%  ..2%  

% ..2 0526027 0516022 سامبا  7.,%  7.2%  

% 0.0 5176701 .5106,2 الرا ح   0,.0%  02.2%  

% 02.0 0565.7 526250 البالا  5.5%  5.2%  

% 2.2 256721 216507 االنماف  2.1%  2.1%  

% 00.0 5026527 ,500625 األال   02.0%  02..%  

% 2.0 0600,61,2 ,06522670 اإل مال   011.1%  011.1%  

 القروض غير الفاملة الم اامة إلى القطاع

 9M 2014 9M 2015 النمو 9M 2014 9M 2015 المصرف

%(,.2) 06507 06522 الرياض  ..0%  ..0%  

% 07.2 225 021 الجزيرة  5.2%  5.7%  

%(2.2) 220 2,7 اس ثمار  0.1%  5.7%  

% 0.7 .5. ,27 الهولندي  2.5%  2.2%  

%(02.2) 061,0 065.2 الفرن    ..0%  2.1%  

% ..1 06205 06210 ساب  7.2%  01.1%  

% 7.7 06517 06010 الفرب   2.0%  ..1%  

%(22.0) ,.061 06720 سامبا  05.,%  2.5%  

%(..2) 56700 06022 الرا ح   51.2%  07.5%  

% ..,5 222 200 البالا  5..%  0.,%  

% ,.50 212 000 االنماف  5.5%  5.2%  

% 52.0 062,2 ..562 األال   0..1%  55.7%  

%(5.0) 0..02605 026220.2 اإل مال   011.1%  011.1%  
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 قروض األفراا  الم اامة إلى القطاع

 9M 2014 9M 2015 النمو 9M 2014 9M 2015 المصرف

%(0.7) 0.6212 076020 الرياض  7.2%  7.1%  

% 00.2 026272 006702 الجزيرة  0.2%  0.2%  

%(..1) 006.70 006770 اس ثمار  0.1%  5..%  

% 7.,0 ,02652 016202 الهولندي  5.,%  0.0%  

% ,.2 016121 76002 الفرن    5.0%  5.2%  

% 0.2 5,6222 5,60,2 ساب  ,.,%  ,.0%  

% 2.2 5,6,25 526.55 الفرب   ,.5%  ,.5%  

% ..0 ,51620 ,,0762 سامبا  2.7%  2..%  

% 2.7 02761.0 0206,57 الرا ح   02.2%  02.0%  

% 7.7 006002 .01657 البالا  5.,%  5.2%  

% 00.7 2..056 006202 االنماف  5.7%  0.1%  

% 7.2 276022 256202 األال   0..0%  0..,%  

% 0., 25,6750 2106257 اإل مال   011.1%  011.1%  

 قروض الشركات  الم اامة إلى القطاع

 9M 2014 9M 2015 النمو 9M 2014 9M 2015 المصرف

%(5.2) 0116020 ,0156,0 الرياض  05.1%  01.7%  

%(..1) 5,6022 .5,622 الجزيرة  0.0%  5.7%  

% 1.7 2,6000 226751 اس ثمار  2.2%  2.1%  

% 00.0 2762.1 ,20620 الهولندي  ,.5%  ,.2%  

% ..2 ..00260 0176702 الفرن    05..%  05.2%  

% 00.1 .010612 706021 ساب  01.,%  00.5%  

% 50.1 26252. 256000 الفرب   ..2%  7.2%  

% 0., .012622 0106072 سامبا  00..%  00.2%  

%(0.2) 2062.7 226522 الرا ح   ,.0%  2..%  

% ,.51 506052 7.,026 البالا  5.0%  5.0%  

% 0.7 216272 0.6722 االنماف  2.2%  2.2%  

% 00.2 0276.50 0206000 األال   0,.2%  02.2%  

% 2.2 7516271 .226,2. اإل مال   011.1%  011.1%  

  ميع األرقام بالمليون ريال ما لم يتكر خالف ذلك

 5102ملخه القوائم المالية للمصارف بنهاية الربع الثالث 



 

 

 5102نوفمبر  52
 5102الربع الثالث 

 القطاع: المصارف والخدمات المالية

 مخصصات االئ مان الم اامة إلى القطاع

 9M 2014 9M 2015 النمو 9M 2014 9M 2015 المصرف

% 02.05 10. 2., الرياض  00.2 %  02.. %  

%(5.50.) 2, .,0 الجزيرة  2.5 %  0.0 %  

%(01..2) 70 ,02 اس ثمار  0.2 %  0.. %  

% 02.22 012 .52 الهولندي  2.0 %  ,.1 %  

%(22.27) 001 ,.5 الفرن    2., %  5., %  

%(.00.2) 002 .02 ساب  2.1 %  ,.5 %  

% 0,.51 210 002 الفرب   ,., %  ..1 %  

%(1.27) 017 001 سامبا  5.5 %  5.0 %  

%(52.20) 06217 7..06 الرا ح   02.0 %  52.. %  

% 52.,52 20 51 البالا  1.2 %  0.2 %  

% 20.22 027 70 االنماف  0.. %  0.0 %  

% 002.00 06501 202 األال   01.0 %  50.7 %  

%(1.07) 26121 26171 اإل مال   011.1 %  011.1 %  

 مخصصات االئ مان لألفراا الم اامة إلى القطاع

 9M 2014 9M 2015 النمو 9M 2014 9M 2015 المصرف

% 5..02 061.0 525 الرياض  ..0 %  57.7 %  

75- الجزيرة  -,.  (5,.2)%  (0.0)%  (0.7)%  

%(2.,,) 02 20 اس ثمار  0.2 %  1.2 %  

% 22.2 ., 22 الهولندي  0.2 %  0.7 %  

%(2.0,) 27 002 الفرن    2., %  0.0 %  

% 2.1 072 0.2 ساب  ,.0 %  2.2 %  

% 50.7 500 020 الفرب   2.2 %  2.. %  

%(1.5) 0. 5. سامبا  5.2 %  5.0 %  

%(00.0) 061.2 06507 الرا ح   20.0 %  01.1 %  

%(02.2) 21 27 البالا  5.1 %  0.2 %  

% 52.2 02 52 االنماف  1.7 %  1.7 %  

%(2.0) ,0. 25. األال   5..2 %  55.2 %  

% 50.7 06,51 567,7 اإل مال   011.1 %  011.1 %  

 مخصصات االئ مان للشركات الم اامة إلى القطاع

 9M 2014 9M 2015 النمو 9M 2014 9M 2015 المصرف

5.5- 220 الرياض  (0,0.2)%  02.2 %  (21.0)%  

,52- الجزيرة  5 (011.7)%  (50.2)%  1.0 %  

%(25.2) 22 000 اس ثمار  00.0 %  01.7 %  

%(52.1) 0,0 502 الهولندي  0..0 %  50.0 %  

%(22.2) 5. 021 الفرن    05.2 %  00., %  

%(,.57) 051 020 ساب  02.2 %  02.0 %  

% 02.5 075 0,2 الفرب   02.1 %  52.2 %  

%(0.2) 52 .5 سامبا  5.2 %  0.7 %  

%(20.2) 052 21, الرا ح   22.1 %  2,.0 %  

07- البالا  50 (022.1)%  (0.0)%  0.1 %  

% 75.7 052 2, االنماف  2.2 %  02.2 %  

222- األال   -021  (25.,)%  (2,.,)%  (50.0)%  

%(21.5) 210 06022 اإل مال   011.1 %  011.1 %  

 5102ملخه القوائم المالية للمصارف بنهاية الربع الثالث 
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 5102الربع الثالث 

 القطاع: المصارف والخدمات المالية
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 إ مال  حقو  الم اامين الم اامة إلى القطاع

 9M 2014 9M 2015 النمو 9M 2014 9M 2015 المصرف

% ,.5 0262,5 ,,.026 الرياض  05.0%  00.2%  

% ,.07 26502 6105, الجزيرة  5.0%  5.2%  

%(..1) 006.22 006721 اس ثمار  2.5%  0.7%  

% 05.0 0062.7 016002 الهولندي  0.2%  0..%  

% 05.2 5.60,0 526520 الفرن    ..7%  7.0%  

% 2.7 526077 526211 ساب  7.1%  7.1%  

% 2.0 506717 516.20 الفرب   2.2%  2.5%  

% 2.2 2,,076 026771 سامبا  00.2%  00.1%  

% 00.5 2267,1 216221 الرا ح   02.0%  02.2%  

% 7.2 6500, 26,75 البالا  5.1%  5.1%  

% 5.2 0.6501 026.01 االنماف  ,.0%  ,.1%  

% ..05 256022 2,65,7 األال   0,.2%  02.0%  

% 2.7 0126022 5.56.72 اإل مال   011.1%  011.1%  

 واائع الفمالف الم اامة إلى القطاع

 9M 2014 9M 2015 النمو 9M 2014 9M 2015 المصرف

%(..1) 0,16200 0,06,20 الرياض  01.0%  7.2%  

% 2.0 .22670 206212 الجزيرة  0.2%  0.0%  

%(2.0) 6,75,, 0.,76, اس ثمار  2.2%  0.7%  

% ..00 56,72. 256,70 الهولندي  2.,%  2.7%  

% 7.1 ,0206.2 0006725 الفرن    ..0%  ..2%  

% 0.. ,.02262 2.,0206 ساب  7.1%  7.0%  

% 02.2 0056255 0026,70 الفرب   2.5%  2..%  

% .., ,022622 0,06212 سامبا  01.5%  01.0%  

% 5., 5,262.1 5216157 الرا ح   02.2%  02.,%  

% ,.01 216202 0,6.10 البالا  5.0%  5.2%  

% ..05 16507, ..2060 االنماف  0.0%  0.2%  

% 2.2 .0,0620 0206720 األال   50.,%  50.2%  

% 2., 062156200 062726200 اإل مال   011.1%  011.1%  

 إ مال  القروض إلى إ مال  الواائع

   النمو 9M 2014 9M 2015 المصرف

%2... الرياض  .2.0%  (0.02)%    

%0.,2 الجزيرة  2,.5%  1.05 %    

%..0. اس ثمار  .2.7%  2.0, %    

%7... الهولندي  71.5%  0.50 %    

%70.2 الفرن    .2..%  (0.,1)%    

%..5. ساب  .2.2%  0.22 %    

%2.2. الفرب   .2.0%  0.21 %    

%22.0 سامبا  22.1%  (0.00)%    

%,.0. الرا ح   .0.5%  (5.22)%    

%22.5 البالا  .0.2%  2.57 %    

%72.5 االنماف  .7.0%  (2.70)%    

%,.0, األال   ,,.2%  0.00 %    

%27.7 اإل مال   .1.0%  1.0, %    

 توزيع الواائع 

 الواائع أل ل ح ابات االاخار ح ابات تح  الطلب 

 النمو 9M 2014 9M 2015 المصرف

الم اامة 

 النمو 9M 2014 9M 2015 إلى القطاع

الم اامة 

 النمو 9M 2014 9M 2015 إلى القطاع

الم اامة 

 إلى القطاع

% 02.1 ,2602. 206.10 الرياض  2.2%  5.. 57, 5.. %  0.2%  2.65,0 ,262.0 (00..)%  00.7%  

% ..00 526070 526057 الجزيرة  5.2%       1.1%  5.62.1 52622, (5.,)%  2.2%  

% 5..0 516221 026000 اس ثمار  0..%  720 7.. 0.2 %  2.7%  216205 226252 (05.0)%  7.5%  

% ,.,0 006022 5.6,01 الهولندي  5.7%  225 20, (0.2)%  5.5%  256252 226221 05., %  7.7%  

% 52.2 0126750 261,2. الفرن    7.0%  25. 212 02.. %  5.2%  2567.0 006522 (52.0)%  ,.2%  

% 01.2 .,7562 06222. ساب  ..0%  ,6.10 26502 ,.2 %  0,.5%  216015 256502 2.5 %  01..%  

% 2., 2160.0 ,.262, الفرب   ,.5%  010 001 .., %  1.2%  226.72 2.652, 52.1 %  05.1%  

% 0.. .00,600 0126,21 سامبا  01.5%  ,6120 ,62.. 00.. %  02.1%  25650. 2260.7 2.2 %  7.0%  

% ..05 5206070 55262,1 الرا ح   55.5%       1.1%  506251 .6211 (,0.1)%  0.2%  

% ,.7 ,57651 5,6,25 البالا  5.,%  06,00 06221 (2.2)%  02.0%  26220 26007 50.2 %  0.2%  

% ,.,5 026,02 526020 االنماف  0.1%       1.1%  526522 526.57 (0..)%  2.0%  

% ..2 5256227 5226252 األال   50.7%  022 027 0.1 %  1..%  206.21 21671. (0.0)%  02.,%  

% 00.2 060076.22 061556517 اإل مال   011.1%  0.6.,0 0767,. 2.7 %  011.1%  2126000 2.26,02 (2.0)%  011.1%  

  ميع األرقام بالمليون ريال ما لم يتكر خالف ذلك
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 القطاع: المصارف والخدمات المالية

 الفائد على حقو  الم اامين

   ال غير 9M 2014 9M 2015 المصرف

%..05 الرياض  05.0%  (1..)%    

%7.1 الجزيرة  51.1%  00.1 %    

%05.2 اس ثمار  05.2%  (1.0)%    

%,.02 الهولندي  0..2%  1.7 %    

%05.0 الفرن    02.2%  5., %    

%0..0 ساب  0,.2%  (0.2)%    

%00.7 الفرب   02.1%  1.0 %    

%00.0 سامبا  00.2%  1.0 %    

%02.2 الرا ح   02.2%  (5.1)%    

%02.2 البالا  02.1%  (0.2)%    

%7., االنماف  2.7%  0.1 %    

%,.07 األال   02.7%  (0.2)%    

%02.7 اإل مال   02.22%  (1.51)%    

 الفائد على األصول 

   ال غير 9M 2014 9M 2015 المصرف

%0.77 الرياض  0.7,%  (1.10)%    

%1..1 الجزيرة  0.72%  0.02 %    

%0.20 اس ثمار  0.,0%  1.01 %    

%,..0 الهولندي  0.72%  1.17 %    

%1,.0 الفرن    5.00%  1.25 %    

%5.02 ساب  5.50%  (1.05)%    

%,..0 الفرب   0..5%  (1.12)%    

%5.50 سامبا  5.50%  1.15 %    

%5.01 الرا ح   5.1,%  (1.52)%    

%...0 البالا  0.,.%  (1.51)%    

%0,.0 االنماف  0.25%  1.00 %    

%0.72 األال   0..2%  (1.00)%    

%,0.7 اإل مال   0.72%  1.15 %    

 النقدية إلى الواائع الجارية 

   ال غير 9M 2014 9M 2015 المصرف

%02 الرياض  00%  (5.0)%    

%22 الجزيرة  2.%  0.. %    

%02 اس ثمار  22%  7.. %    

%50 الهولندي  50%  (1.2)%    

%,0 الفرن    0.%  5.2 %    

%52 ساب  50%  (0.1)%    

%55 الفرب   50%  0.0 %    

%50 سامبا  01%  ,.7 %    

%51 الرا ح   52%  2.0 %    

%20 البالا  22%  0.2 %    

%20 االنماف  2.%  2.1 %    

%50 األال   00%  01.1 %    

%52 اإل مال   5.%  2.22 %    

 الواائع تح  الطلب إلى حقو  الملكية )مرة( 

   ال غير 9M 2014 9M 2015 المصرف

%25 الرياض  ,0%  ..2 %    

%1, الجزيرة  ,2%  2.2 %    

%01 اس ثمار  02%  2.0 %    

%22 الهولندي  2,%  1.2 %    

%25 الفرن    .2%  00.2 %    

%25 ساب  25%  1.5 %    

%., الفرب   ,5%  (,.5)%    

%71 سامبا  70%  0.7 %    

%001 الرا ح   050%  01.2 %    

%72 البالا  71%  (,.2)%    

%22 االنماف  ,2%  01.7 %    

%050 األال   002%  (2.2)%    

%5. اإل مال   .2%  0.2 %    

 النقدية إلى إ مال  الواائع 

   ال غير 9M 2014 9M 2015 المصرف

%02.0 الرياض  0,.2%  0.0 %    

%51.1 الجزيرة  50.0%  0.0 %    

%... اس ثمار  00.7%  2.0 %    

%7.5 الهولندي  7.5%  1.1 %    

%01.0 الفرن    00.5%  0.5 %    

%02.5 ساب  05.2%  (0.2)%    

%05.2 الفرب   05.2%  (1.0)%    

%02.0 سامبا  07.7%  2.. %    

%02.2 الرا ح   55.2%  2.0 %    

%00.5 البالا  05.1%  1.. %    

%0.,5 االنماف  00.0%  2.5 %    

%02.2 األال   50.5%  2.2 %    

%02.0 اإل مال   07.1%  0.,7 %    
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 النقدية إلى إ مال  األصول 

   ال غير 9M 2014 9M 2015 المصرف

%00.20 الرياض  05.02%  1.20%    

%02.,0 الجزيرة  07.17%  5.25%    

%22., اس ثمار  01.52%  0.22%    

%2.01 الهولندي  2.00%  1.10%    

%2.52 الفرن    01.57%  0.12%    

%00.02 ساب  01.15%  -0.05%    

%7.25 الفرب   7.77%  1.52%    

%00.21 سامبا  02..0%  0.20%    

%02.22 الرا ح   0..20%  0.2,%    

%12.,5 البالا  5,.00%  1.52%    

%.2..0 االنماف  52.0.%  2.71%    

%,05.0 األال   02.21%  2.02%    

%00.70 اإل مال   02.22%  5..2%    
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 مفدل ال غطية )مره(  

   ال غير 9M 2014 9M 2015 المصرف

%(02.02) 0.22 2..0 الرياض    

% 5.00 2,.0 2,.0 الجزيرة    

% 00.00 2..0 0.22 اس ثمار    

% 2.52 ,,.0 0,.0 الهولندي    

% 71.,0 .5.0 0..0 الفرن      

% 5.21 1,.0 .0.2 ساب    

% ,02.2 .5.0 5.10 الفرب     

% 02.25 2..0 0.20 سامبا    

% 51.20 0.70 0.20 الرا ح     

%(22.50) 2,.0 .5.1 البالا    

% 51.11 5.15 5..0 االنماف    

%(27..5) 0.22 2..0 األال     

% ,5.2 0.22 0.22 اإل مال     
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 اامش الفائد 

   النمو 9M 2014 9M 2015 المصرف

%0.12 الرياض  5.75%  -1.05%    

%.5.7 الجزيرة  0.00%  1.02%    

%5.02 اس ثمار  5.50%  1.12%    

%5.22 الهولندي  5.20%  1.1,%    

%5.02 الفرن    5.20%  1.1,%    

%5.21 ساب  5.2.%  -1.00%    

%5.70 الفرب   5..2%  -1.1.%    

%2,.5 سامبا  5.,2%  -1.10%    

%,2.0 الرا ح   0.77%  -1.02%    

%0.22 البالا  0.25%  -1.05%    

%5..0 االنماف  0.22%  -1.12%    

%0,.0 األال   0.21%  -1.50%    

%0.12 اإل مال   0.12%  -1.15%    

 المخصصات إلى القروض

   النمو 9M 2014 9M 2015 المصرف

%2,.0 الرياض  0.5.%  (1.0,)%    

%0.27 الجزيرة  0.20%  1.52 %    

%0.21 اس ثمار  0.21%  1.11 %    

%.0.7 الهولندي  0..2%  (1.02)%    

%0.72 الفرن    0..0%  (1.01)%    

%0.77 ساب  0..2%  (1.02)%    

%5.52 الفرب   5.57%  1.12 %    

%.5.0 سامبا  0.2,%  (1..5)%    

%.5.2 الرا ح   5.2.%  1.11 %    

%,0.0 البالا  5.21%  (1.2,)%    

%0.07 االنماف  0.25%  1.00 %    

%5.02 األال   5.55%  (1.00)%    

%5.00 اإل مال   0.7,%  (1.02)%    

 القروض غير الفاملة إلى إ مال  القروض

   ال غير 9M 2014 9M 2015 المصرف

%7..1 الرياض  1..2%  (1.15)%    

%1.70 الجزيرة  0.12%  1.00 %    

%1..1 اس ثمار  1.2,%  (1.12)%    

%0.50 الهولندي  0.00%  (1.05)%    

%0.12 الفرن    1..2%  (1.50)%    

%,0.5 ساب  0.02%  (1.00)%    

%0.05 الفرب   0.12%  (1.12)%    

%.0.2 سامبا  1..2%  (1.22)%    

%0.20 الرا ح   0.02%  (1.0,)%    

%0.25 البالا  0.,2%  1.00 %    

%,,.1 االنماف  1.22%  1.01 %    

%0.52 األال   0.20%  1.02 %    

%0.50 اإل مال   0.00%  (1.01)%    
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 البالا المالية
 

 خدمة الفمالف

 clientservices@albilad-capital.com البريد االلك رون :

 ...7 – 510 – 00 – ,,7+ اإلاارة الفامة:

 1110 – ,00 – 11. الهاتف المجان :

 

 

 إاارة األصول

 abicasset@albilad-capital.com البريد االلك رون :

 7.21 – 510 – 00 – ,,7+  ااتف:

 

 

 إاارة األبحاث والمشورة

 research@albilad-capital.com البريد اإللك رون :

 7.75 – 510 – 00 – ,,7+  ااتف:

 capital/research-www.albilad  الموقع اإللك رون :

 

  إاارة الوساطة

 abicctu@albilad-capital.com البريد االلك رون :

 7.21 – 510 – 00 – ,,7+  ااتف:

 

 المصرفية االس ثمارية

 investment.banking@albilad-capital.com البريد االلك رون :

 7.27 – 510 – 00 – ,,7+  ااتف:

 إخالف الم ؤولية

لية ومديريها وموظفيها ال يقدمون صي ضمانات صو تفهدات لمابتل  شركة البالا المالية صقصى  هد لل أكد من صن مح وى المفلومات المتكورة ف  اتا ال قرير صحيحة واقيقة ومع ذلك فإن شركة البالا ا

 .صراحة صو ضمناب بشأن مح ويات ال قرير وال ي حملون بطريقة مباشرة صو غير مباشرة صي م ؤولية قانونية ناتجة عن ذلك

  .ن األغراض اون الموافقة الخطية الم بقة من شركة البالا الماليةم ال يجوز إعااة ن خ صو إعااة توزيع صو إرسال اتا ال قرير بطريقة مباشرة او غير مباشرة ألي شخه آخر صو نشره كلياب صو  زئياب ألي غرض 

 كما نلف  االن باه بأن اته المفلومات ال تشكل توصية بشراف صو بيع صورا  مالية صو التخاذ قرار اس ثماري.

 .يف بر صي إ راف اس ثماري ي خته الم  ثمر بنافب على اتا ال قرير سوافب كان كلياب صو  زئياب او م ؤولي ه الكاملة وحده 

ا صو صي إ راف آخر يمكن صن ي حقق م  قبال. لتلك فإننا ننصح بالر وع إل   شار اس ثماري مؤال قبل االس ثمار ف  مثل اته األاوات ى مليس الهدف من اتا ال قرير إن ي  خدم صو يف بر مشورة صو خيارب

 .االس ثمارية

 تح فظ شركة البالا لالس ثمار بجميع الحقو  المرتبطة بهتا ال قرير

 1.011–02تصريح ايئة ال و  المالية رقم 

http://www.albilad-capital/research

