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يلخص هذا التقققريقر أداء ققطقاع القبقنقوك فقي السقوق القمقالقيقة 

 ، ويقلقققي ال قوء 7192السعودية خالل الربع األول من عقا  

على أهم تقطقورات القققطقاع مقن أربقاع القققطقاع  لقى ققطقاعقات 

 األعمال وانتهاء بالمؤشرات المالية.

 

يشمل هذا التقرير جميقع القبقنقوك القمقيرجقة فقي  نطاق البحث:

 السوق المالية السعودية، وعيدها اثني عشر بنكًا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .7192يوليو  92* حسب أسعار اإلغالق في 

القوائم المالية للبنوك، مؤسسة النقي العقربقي السقعقودا اسقامقا ،  المصادر:

 شركة السوق المالية السعودية اتياول ، أبحاث البالد المالية.

 للمزيد من المعلومات، يرجى االتصال على:

 تركي فدعق

 ميير  دارة األبحاث والمشورة

tfadaak@albilad-capital.com 

 MSFعبدالرحمن الجربوع، 

 محلل مالي

aaljarboua@albilad-capital.com 

 ملخص تنفيذي

  على أسقا  سقنقوا، حقيق  9.1تراجع صافي القروض الممنوحة من قبل البنوك السعودية بنحو %

قل 7192مليار دوالر  بنهاية الربع األول  323مليار ريال ا 9،311بلغت قيمة القروض الممنوحة  ، ويقمقل 

 هذا التراجع أدنى معيل لنمو االئتمان يتم تسجيله خالل السنوات اللمان األخيرة.

  عن الفترة المقابلة من العقا  السقابق ، 9.7بنسبة  7192انخف ت الودائع البنكية خالل الربع األول %

قلقت ودائقع  443مقلقيقار ريقال ا 9,,96ووصل  جمالي الودائع المجمعقة  لقى  مقلقيقار دوالر ، حقيق  شقكا

 % من  جمالي قاعية الودائع البنكية.21.1الشركات واألفراد ما يقارب 

   9.,1استقر معيل القروض  لى الودائع عني نفس مستوى الربع األول من العا  السابق  القبقالق ،%

% لقنقفقس القفقتقرة 921% مقارنة مقع 922ومن جانب أخر، ارتفع معيل تغطية القروض المتعلرة  لى 

 من العا  الساب .

  ت بمعيل 7192تباطأ نمو الموجودات المصرفية خالل الربع األول % فقط مقارنة بققققنقمقو 9، حي  نما

 119مقلقيقار ريقال ا 76791% لنفس الفترة من العا  الساب ، ليبل   جمالي الموجودات المصرفية 7.4

ل   % من الناتج المحلي اإلجمالي.,1مليار دوالر ، وهي تمل 

  عقن ,.1مليار دوالر ، بانخفاض طقفقيقل بقلق   3مليار ريال ا ,.99بلغت األرباع المجمعة للقطاع نحو %

أرباع الفترة المقابلة من العا  الساب . سجلت سبعة بنوك نمقوًا فقي أربقاحقهقا بقيقنقمقا تقراجقعقت أربقاع 

 خمسة بنوك أخرى.

  قت أربقاع القققطقاع بقنقسقبقة % 2.4قاد قطاع الشركات نمو األرباع خالل الربع األول من هذا العا ، ونقما

ل أرباع قطاع الشقركقات مقا نسقبقتقه  4.1على أسا  سنوا لتبل   % مقن صقافقي 31مليار ريال، وتمل 

 أرباع البنوك.

  وكقذلقم مقعقيل كقفقايقة رأ  القمقال 92بل  معيل كفاية رأ  المال األساسي للبنوك السعودية ،%

%، وهما أعلى بكلير من الحي األدنى القانوني مقن ققبقل مقؤسقسقة القنقققي 91األساسي والمساني 

 العربي السعودا اساما .

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

 مؤشرات رئيسية
السعر 

 *للعائد

سعر 
 اإلغالق
 )ريال(*

العائد 
على 
 السهم
 )ريال(

الرسملة 
 السوقية

 376171 9.12 91.14 91.97 الرياض

 6317, ,9.3 97.97 1.17 الجزيرة

 916131 9.11 94.14 ,1.1 استلمار

 9463,1 1.22 97.12 31.,9 األول

 326,43 7.13 39.73 1,.91 الفرنسي

 9,.91 7.13 416711 11.,7 ساب

 2.11 7.12 776131 77.13 العربي

 91.49 7.41 196111 71.11 سامبا

 9126131 1.93 1.12, 97.11 الراجحي

 ,99634 9.44 91.19 93.91 البالد

 776311 9.17 94.12 ,94.1 اإلنماء

 9196971 4.21 ,11.1 91.22 االهلي

 )%( مع معدالت النمو )مليار ريال(  7102القروض والودائع للربع األول 
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http://www.twitter.com/AlbiladCapital
https://www.youtube.com/channel/UC4_HMjXlQpVHOzx0ZTEt15A
https://www.linkedin.com/company/albilad-capital
https://plus.google.com/b/106565436579351885989/106565436579351885989/about
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 نظرة عامة

باتخاذ سياسات مالية متشيدة، ترافقت مع  طالق عية  صيارات من سنيات اليين الحكومية في السوق القمقحقلقيقة. حقيقنقهقا كقان مقعقيل  ,719بيأت الحكومة مطلع العا  

. وقي أدت هذه السياسات لتراجع السيولة المحلية والتي عكستها عية مؤشرات اققتقصقاديقة بقنقهقايقة ,719% كما في يناير 411,.9أسعار الفائية بين البنوك للالثة أشهر 

 الربع األول، أهمها:

   7111% على أسا  سنوا، للمرة األولى منذ سبتمبر 1.1بنحو  ,719انكماش القاعية النقيية بنهاية الربع األول من عا. 

  9111% على أسا  سنوا، للمرة األولى منذ عا  1.92بمعيل   9ا“9ن”انكماش العرض النقيا. 

  لنفس الفترة.7.7بنحو   7ا“7ن”انخفاض العرض النقيا % 

  9114% على أسا  سنوا، وذلم للمرة األولى منذ عا  1.31بمعيل  ,719في الربع األول من   3ا“3ن”أي ًا تراجع العرض النقيا. 

، ,719% فقي أغسقطقس 7.7291وأدى تراجع المعروض النقيا  لى انعكاسه على تكلفة االئتمان، حي  ارتفع معيل أسعار الفائية بين البنوك للالثة أشهر ليصل  لقى 

 وعزوف المستلمرين عن المخاطرة مع زيادة مخاوفهم من تراجع ربحية الشركات جراء الظروف االقتصادية الغير مواتية.

والتي شملت جقمقيقع مقوظقفقي القققطقاع “  العالوات والبيالت والمميزات الوظيفية” بعض القرارات الخاصة بتعييل و لغاء بعض  ,719كما أصيرت الحكومة في سبتمبر 

مليون موظل مسجل بنظا  الخيمة المينية. وأدى ذلم  لى تراجع الطلب المحلي خقالل فقتقرة القربقع األول مقن عقا   9.74مليون موظل، منهم  3.3العا  البال  عيدهم 

مليقار ريقال لقنقفقس القفقتقرة مقن  73,مليار ريال مقارنة مع  114% عن نفس الفترة المقابلة من العا  الساب ، حي  بل   جمالي الطلب المحلي ما قيمته 4.2بنسبة  7192

% عقلقى أسقا  سقنقوا 1.3العا  الساب . هذا األمر انعكس على تراجع الرقم القياسي العا  لتكاليل المعيشة  لى معيالت سالبة، كما تراجع معيل الت قخقم بقنقسقبقة 

 % على أسا  فصلي.1.1وبنسبة 

مقلقيقار  47.1,% على أسا  سنوا، وذلم للمرة األولى منذ سبع سنوات، ليصل  لقى 1.13بمعيل   4ا، انكمش الناتج المحلي اإلجمالي 7192خالل الربع األول من عا  

% و 7.3عقيل بقمقمليار دوالر ، وبالنظر  لى مكونات الناتج المحلي اإلجمالي، فإن التراجع كان من جانب القطاع النفطي والقققطقاع القحقكقومقي القلقذان تقراجقعقا  92964ريال ا

ل القطاع الخاص نموًا طفيفًا بل  1.97 % مقن 41.3% خالل نفس الفترة، علمًا أن مسقاهقمقة القققطقاع القخقاص تقبقلق  1.14% على التوالي على أسا  سنوا، بينما سجا

 % من الناتج المحلي اإلجمالي.79%6 بينما القطاع الحكومي يساهم بق 71الناتج المحلي االجمالي، والقطاع النفطي يساهم بنحو 

%، كما انكمشت القودائقع بقمقعقيل 9.1بمعيل  7192وانعكس التباطؤ االقتصادا على أداء القطاع البنكي، حي  تراجع  جمالي القروض والسلل في الربع األول من عا  

 %.9% على أسا  سنوا، وكذلم تباطأ نمو الموجودات البنكية على المستوى السنوا لتبل  9.7

التقي تقم  يقققافقهقا “  العالوات والبيالت والمميزات الوظيفية” قرارًا بإعادة  7192مع ظهور هذه المؤشرات االقتصادية، تحركت الحكومة بشكل سريع وأصيرت في أبريل 

ل زيادة في األجر الحقيقي لألشخاص الذين ققامقوا,719في سبتمبر  مقلقيقة بقعق ، في خطوة نعتقي بأنها تخفيل للسياسات المالية المتشيدة التي اتخذت سابقًا، كما تمل 

ني مقارنة بقالقربقع السقابق ، للا عادة هيكلة لقروضهم المصرفية. لذا نعتقي بأن عودة العالوات والبيالت والميزات الوظيفية ستساعي في زيادة الطلب الكلي خالل الربع ا

 . 1امما قي يجنب االقتصاد المحلي من الوقوع في براثن الركود

 تطور النمو في عرض النقود على أساس سنوي تطور الناتج المحلي اإلجمالي

 : يشمل النقي المتياول خارج المصارف والودائع تحت الطلب.9ن  9

 باإلضافة  لى الودائع الزمنية واالدخارية. 9: يشمل ن7ن  7

 باإلضافة  لى الودائع األخرى شبه النقيية. 7: يشمل ن3ن  3

 الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي.  4

 الركود: انخفاض الناتج المحلي اإلجمالي لربعين متتاليين.  1
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 أداء قطاع البنوك

% مقارنة بأرباع نفس القفقتقرة ,.1بشكل طفيل بل   7192انخف ت أرباع البنوك السعودية للربع األول 

مقلقيقار دوالر . ويقعقود هقذا  3.91مليار ريال ا ,.99، واستقرت األرباع المجمعة للقطاع عني ,719من عا  

التراجع في األرباع بشكل عا   لى انخفاض صافي اليخل من غير الفائية بتراجع كقل مقن دخقل األتقعقاب 

% على أسقا  سقنقوا عقلقى القتقوالقي،  لقى 94% و 91والرسو  ودخل تحويل العمالت األجنبية بنحو 

 % عن نفس الفترة من العا  الساب .72جانب ارتفاع مخصصات خسائر االئتمان بمعيل 

ت بنسقبقة 7192في جانب الميزانية العمومية، تباطأ نمو الموجودات البنكية بنهاية الربع األول  ، حي  نما

مقلقيقار  76791% لنفس الفترة من العا  الساب ، وبل   جمالي القمقوجقودات نقحقو 7.4% مقارنة بققنمو 9

ل  119ريال ا % من الناتج المحلي اإلجمالي. ويرجع تباطؤ الموجودات البنكيقة بسقبقب ,1مليار دوالر  تمل 

% للفترة المماثلة مقن القعقا  السقابق ، 1.4% مقارنة بنمو 9.1انكماش صافي القروض والسلل بنحو 

% على أسا  سنوا. من جانب أخر، قاد ققطقاع الشقركقات ,.1كما تراجعت محفظة االستلمارات بنسبة 

% من محقفقظقة 33% من صافي القروض بينما حاز قطاع التجزئة على 2,نمو االئتمان باستحواذه على 

 القروض اإلجمالية.

واستقر  جمالي مطلوبات البنوك قريبًا من مستوياتها لنفس الفترة من العا  الماضي، حيق  تقراجقعقت 

مليار دوالر ، وذلم بسبب انكقمقاش القودائقع  111مليار ريال ا 9،121بنحو خمس نقاط أسا  فقط لتبل  

مليار ريال. وجاء مقعقيل القققروض  9,,،9% عن الفترة المقابلة من العا  الماضي لتبل  9.7البنكية بنحو 

قت 9.,1 لى الودائع عني  % قريبًا من مستواه لنفقس القفقتقرة مقن القعقا  السقابق . ومقن جقانقب أخقر، نقما

 % على أسا  سنوا.1المطلوبات بين البنوك بمعيل 

في جانب السيولة، فقي تحسنت بشكل نسبي وظلت عني معيل عالي، حي  ارتفعت األموال القنقققييقة 

. وجاء معيل السيولة النققييقة  لقى  جقمقالقي ,719% عن فترة الربع األول 74في حسابات البنوك بنحو 

%. كما توسع معيل السيولة النقيية  لى  جمالي الودائع و لقى القودائقع القجقاريقة 92.9الموجودات عني 

%. وبلق  مقعقيل حقققوق القمقسقاهقمقيقن  لقى ,3% و73% على التوالي ليصال  لى 2.,% و ,.4بقحيود 

%. من جقانقب أخقر، بقلق  مقعقيل كقفقايقة رأ  القمقال األسقاسقي 91.4 جمالي الموجودات لقطاع البنوك 

%، وهما أعلى بكلير مقن القحقي 91%، بينما معيل كفاية رأ  المال األساسي والمساني بل  92للقطاع 

 األدنى المحيد من قبل مؤسسة النقي العربي السعودا اساما .

 

 

 الحصص السوقية

 Q1 2016 Q1 2017 من اإليرادات

%73.9 األهلي 1  77.1%  

%91.9 الراجحي 2  92.1%  

%1.2 الرياض 3  1.7%  

%1.1 سامبا 4  1.7%  

%1.1 ساب 5  1.1%  

%1.1 الفرنسي 6  2.1%  

%2.9 العربي 7  ,.1%  

%,.3 اإلنماء 8  4.2%  

%4.1 األول 9  4.3%  

%3.9 البالد 10  3.7%  

%7.1 الجزيرة 11  7.1%  

%7.1 استلمار 12  7.1%  

 

 الحصص السوقية

 Q1 2016 Q1 2017 من األصول

%,.71 األهلي 1  71.7%  

%94.2 الراجحي 2  91.7%  

%91.2 سامبا 3  91.1%  

%91.3 الرياض 4  1.1%  

%1.4 الفرنسي 5  1.7%  

%1.2 ساب 6  1.4%  

%,.2 العربي 7  2.,%  

%4.7 اإلنماء 8  4.2%  

%4.1 األول 9  4.1%  

%4.4 استلمار 10  4.4%  

%3.1 الجزيرة 11  7.1%  

%7.1 البالد 12  7.,%  

 نمو الميزانية العمومية نمو قائمة الدخل
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 قطاعات األعمال

سجل قطاعي التجزئة والشركات تباينًا واضحًا في نمو اإليقرادات مقققارنقة مقع نقفقس 

الفترة من العا  الماضي، حي  تباطأ نمو  يرادات قطاع التقجقزئقة القمقصقرفقيقة، بقيقنقمقا 

تسارع نمو  يرادات كل من قطاع الشركات وقطاع الخزينة، فقي حقيقن اسقتقمقر تقبقاطقؤ 

  يرادات قطاع االستلمار والوساطة.

 قطاع التجزئة

، حي  بلغت  يقرادات 7192أظهر قطاع التجزئة تباطؤًا في النمو خالل الربع األول من 

% لقنقفقس 99% على أسا  سنوا مقارنة مقع 4.1مليار ريال بنمو  1.3القطاع نحو 

% مقن  جقمقالقي 43الفترة من العا  الساب . واستقرت مساهمة قطاع التجزئقة عقنقي 

 يرادات البنوك. ويعزى هذا التباطؤ في النمو بشكقل أسقاسقي  لقى  لقغقاء القبقيالت 

والعالوات الحكومية خالل الفصل الساب  والذا انعكس على سلوك المستقهقلقكقيقن 

 بشكل واضح.

ا في جانب األرباع، فقي بلغت أرباع القطاع الصافية  % 9.1مقلقيقار ريقال بقنقمقو  ,.3أما

% لنفس الفترة من العا  المقاضقي. واسقتقققرت 41على أسا  سنوا مقارنة بنمو 

% من صافي أرباع القطاع البنكي خالل نفقس القفقتقرة. كقمقا 39مساهمة القطاع عني 

 % من أرباع قطاع التجزئة.11استحوذ مصرف الراجحي والبنم األهلي معًا على 

 قطاع الشركات

، حقيق  سقجقل نقمقوًا 7192قاد قطاع الشركات نمو  يرادات البنوك خالل القربقع األول 

% لقنقفقس القفقتقرة مقن القعقا  السقابق ، وبقلقغقت 7.9% مقارنة بتراجقع 93سنويًا بل  

% مقن 33مليار ريال. وارتفعت مساهمة قطاع الشركات  لى  2.7 يرادات القطاع نحو 

  يرادات البنوك اإلجمالية خالل نفس الفترة.

% 2.4مليار ريال بنمو سنوا بلق   4.1من جانب آخر، بل  صافي أرباع قطاع الشركات 

% لنفس الفترة من القعقا  السقابق . فقي حقيقن، ارتقفقعقت 91مقارنة بانكماشها بنحو 

% من صافي أرباع القطاع البنكي. وعلى مستوى القطقاع، 31مساهمة القطاع  لى 

% من صقافقي أربقاع القققطقاع، هقي بقنقم 2,استحوذت خمسة بنوك على ما يقارب 

% 94.1% و91.2األهلي والفرنسي والراجحي والرياض وسامقبقا بقحقصقص بقلقغقت 

 % على التوالي.99.2% و97.4% و,.97و

 قطاع الخزينة

% من  جمالي  يرادات القققطقاع القبقنقكقي خقالل 91استقرت  يرادات قطاع الخزينة عني 

% عقلقى 4مليار ريال بمعقيل نقمقو  3.1، حي  بلغت  يرادات القطاع 7192الربع األول 

ا في جانب األرباع، فقي نمت األرباع الصافية للقطاع بقنقحقو  % 7.1أسا  سنوا. أما

% فقي 91مليار ريال، مقققارنقة بقانقكقمقاش بقنقحقو  3.3على أسا  سنوا لتصل  لى 

% مقن أربقاع 71نفس الفترة من العا  الساب . واسقتقققرت مسقاهقمقة القققطقاع عقنقي 

البنوك، أما على مستوى القطاع استحوذ البنم األهلي ومصرف الراجحي معًا علقى 

 % من أرباع قطاع الخزينة خالل نفس الفترة.41

 قطاع الوساطة واالستثمار

% عن نقفقس القفقتقرة مقن 1.3بمعيل  7192تراجعت  يرادات القطاع خالل الربع األول 

قل  224العا  الساب ، لتبل   % مقن  يقرادات القققطقاع القبقنقكقي. ,.3مليون ريقال، تقمقل 

مقلقيقون ريقال  412% على أسا  سنوا ليصل  لى 91وتراجعت أرباع القطاع بنسبة 

فقط. وعلى مستوى األداء القفقردا لقلقبقنقوك، اسقتقحقوذ مصقرف القراجقحقي وسقامقبقا 

 % من صافي أرباع قطاع الوساطة واالستلمار.2,والبنم األهلي على 

 نمو صافي الدخل بحسب القطاعات التشغيلية لكل بنك

 مساهمة القطاعات التشغيلية في صافي الدخل لكل بنك

%6.8 7102الربع األول —هيكل القطاعات التشغيلية
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 القروض

% عقلقى أسقا  سقنقوا، لقيقصقل 9.1بقنقحقو  7192تراجعت محفظة القروض المصرفية خالل الربع األول 

مليار ريال لقنقفقس القفقتقرة مقن القعقا   96491مليار ريال مقارنة مع  9،311صافي القروض الممنوحة  لى 

، حقيق  7111الساب ، ويأتي هذا التراجع في صافي القروض للمرة األولى مقنقذ القربقع القرابقع مقن عقا  

ل أدنى معيل يتم تسجيله خالل السنوات اللمان األخيرة.  يمل 

% عن نفس القفقتقرة القمقققابقلقة مقن القعقا  7.2يأتي ذلم بسبب انكماش القروض العاملة للشركات بنحو 

ل الققروض ,.9الساب ، بالرغم من نمو قروض التجزئة المصرفية العاملة بنحو  % لنفس الفترة، حي  تمل 

قل ققروض ققطقاع 2,الممنوحة لقطاع الشركات واألعمال نحو  % من  جمالي محفظة القروض بيقنقمقا تقمقل 

 %.33التجزئة الذا يشمل قروض األفراد وبطاقات االئتمان نحو 

ويعود هذا االنخفاض في القروض العاملة للشركات بيرجة كبيرة  لى تراجع االئتمان الممنقوع لقلقشقركقات 

مقارنة بنقفقس القفقتقرة مقن القعقا  السقابق ، حقيق   7192% خالل الربع األول 2.3في البنم األهلي بنحو 

% من حجم االئتمان المقمقنقوع لقلقشقركقات فقي 92.1تملل قروض قطاع الشركات في البنم األهلي نحو 

 السوق السعودية.

 

 

 الحصص السوقية

 Q1 2016 Q1 2017 من صافي القروض

%91.2 األهلي 1  91.7%  

%91.7 الراجحي 2  9,.4%  

%91.1 الرياض 3  91.9%  

%1.1 الفرنسي 4  1.7%  

%1.3 سامبا 5  1.1%  

%1.7 ساب 6  1.1%  

%1.7 العربي 7  1.3%  

%4.7 األول 8  1.3%  

%1.1 االنماء 9  1.1%  

%4.3 االستلمار 10  4.3%  

%3.9 الجزيرة 11  3.1%  

%,.7 البالد 12  7.1%  

 مساهمة أنواع القروض في القروض هيكل اإلقراض لكل بنك

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

 الحصص السوقية للبنوك السعودية من االئتمان المصرفي

يسقتقحقوذ القبقنقم  ا ،تراجع نمو االئتمان في ثمانية بنوك بنسب متفاوتة بينما تسارع في أربعة بنوك فقط عن معيلها في نفس الفترة من القعقا  السقابق . وبشقكقل عق

% على التوالي، في حين، تستحوذ خقمقسقة بقنقوك أخقرى هقي االقريقاض والقفقرنسقي ,9% و91% من صافي القروض المصرفية بق 34األهلي ومصرف الراجحي على 

% مقن 79% من صافي القروض، وحازت الخمسة بنوك األخقرى عقلقى 91%  لى 1% من صافي القروض، وتبل  حصة كل منهم بين 41وسامبا وساب والعربي  على 

 .7192صافي القروض وذلم خالل الربع األول 
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 التغيرات التي تجري في االقتصاد من المتوقع أن تمِثل ضغطًا على القطاع الخاص

% عن نفس الفترة من العا  الساب ،  ال 7.2بنحو  7192استمر استحواذ قطاع الشركات على ثللي القروض اإلجمالية في االقتصاد، بالرغم من تراجعها في الربع األول 

ى القققطقاع القخقاص، علق أن ذلم يعزى النخفاض االنفاق الحكومي الرأسمالي وتباطؤ النشاط االقتصادا. ومع ذلم، نعتقي بأن التغيرات التي تجرا في االقتصاد ت غط

دور القحقكقومقة فقي عقن مما يجعلنا نعتقي بأن الحكومة قي تتخذ اجراءات لتحفيز القطاع الخاص من شأنها أن تخل  فرص كبيرة للمنشآت الصغيقرة والقمقتقوسقطقة وبقمقعقزل 

 اإلنفاق.

لت نموًا في الربع األول  ا في قطاع التجزئة المصرفية، فقي تباطأ نمو القروض الممنوحة لألفراد حي  سجا % عقلقى أسقا  سقنقوا مقققارنقة بقنقحقو ,.9بقمعقيل  7192أما

% من  جمالي القروض. نعتقي أن  يقاف البيالت والعالوات ساهم بشية في لجم اإلنفقاق 33% للربع المماثل من العا  الساب ، مع ذلم ارتفعت حصة األفراد  لى 91

 ن لألفراد.تماوالطلب على االئتمان من قبل األفراد خالل الربع األول، ومع عودة البيالت والعالوات ابتياًء من الربع اللاني نعتقي بعودة شهية االئ

 فترات االستحقاق للقروض تطور القروض العقارية

 نمو القروض االستهالكية القروض البنكية حسب النشاط االقتصادي

 7102توزيع القروض للربع األول 
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 ارتفاع مخصصات خسائر االئتمان يحسن من معدل تغطية القروض المتعثرة 

% عن نفس الفترة من العا  الساب . ومع تراجع القروض، ارتفع بذلم مقعقيل القققروض القمقتقعقلقرة  لقى 1ارتفعت القروض المتعلرة خالل الربع األول من هذا العا  بنحو 

% 72%،  ال أن هذه النسبة تعي قريبة من المستويات التقاريقخقيقة القمقنقخقفق قة. ومقع ذلقم، ارتقفقعقت مقخقصقصقات خسقائقر االئقتقمقان بقنقسقبقة 9.72 جمالي القروض  لى 

%، بينمقا ارتقفقعقت مقخقصقصقات خسقائقر 13%، ويعود ذلم بشكل أساسي  لى ارتفاع مخصصات خسائر االئتمان لقطاع الشركات بنحو 94والمخصصات المتراكمة بنسبة 

% عن نفس الفترة من العا  الماضي. ونتج عن هذا االرتفاع في المخصصات االئتمانية ارتفاع مقعقيل تقغقطقيقة القققروض القمقتقعقلقرة فقي 79االئتمان لقطاع األفراد بنحو 

 % للربع المماثل من العا  الساب ، وفي ذلم  شارة  لى تحسن جودة االصول  للقطاع البنكي.921% مقارنة مع 922القطاع البنكي  لى 

 معدل التغطية حسب كل بنك معدل التغطية

 نمو مخصص االئتمان المتراكم حسب كل بنك تطور مخصص االئتمان المتراكم

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

% على أسقا  سقنقوا، وبقلق   جقمقالقي القودائقع 9.7بنحو  7192تراجعت الودائع البنكية خالل الربع األول 

ت الودائع ألجل العامل الرئيس وراء هذا التباطؤ في نقمقو القودائقع، حقيق   9,,96المجمعة  مليار ريال. مللا

% عن مستوياتها في الربع المقابل من العقا  السقابق ، بقيقنقمقا سقجقلقت 3.2انخف ت الودائع ألجل بنحو 

 % على أسا  سنوا. ,.1الودائع تحت الطلب نموًا طفيفًا بل  

ل الودائع ألجل  % من  جمالي ودائقع  4,% من حجم الودائع. في حين، تملل الودائع تحت الطلب 39وتمل 

ل الودائع االدخارية والودائع األخرى أقل من   % من  جمالي حجم الودائع.1العمالء. بينما تمل 

 الحصص السوقية

% من الودائع البقنقكقيقة فقي 41استحوذت ثالثة مصارف كبرى هي البنم األهلي والراجحي وسامبا على 

% لكل منهم على التوالي، بينما حازت البنوك التسعة األخقرى 91% و ,9% و 91السوق بحصص بلغت 

 % من ودائع السوق.11على 

 

 

 الحصص السوقية

 Q1 2016 Q1 2017 من ودائع العمالء

%91.4 األهلي 1  91.1%  

%91.1 الراجحي 2  9,.3%  

%,.91 سامبا 3  91.3%  

%1.4 الفرنسي 4  1.1%  

%1.1 الرياض 5  1.3%  

%1.1 ساب 6  1.1%  

%2.1 العربي 7  2.1%  

%4.9 اإلنماء 8  4.1%  

%1.9 األول 9  4.1%  

%4.7 استلمار 10  3.1%  

%3.1 الجزيرة 11  3.1%  

%,.7 البالد 12  7.,%  

 معدل القروض إلى الودائع بحسب كل بنك معدل القروض إلى الودائع

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

 

 استقرار معدل القروض إلى الودائع عند مستوى مريح

%.  ال أن هذه النسبة التزال أقل من سقل القنقسقبقة القمقحقيدة مقن ققبقل 9.,1استقر معيل القروض  لى الودائع عني نفس مستوى الربع األول من العا  الساب  البال  

 %، مما يشير  لى قيرة البنوك على منح المزيي من االئتمان من دون اصيار أدوات دين جييية.11مؤسسة النقي العربي السعودا عني 
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 توزيع الودائع

% عن الربع المماثل من العا  الساب ، حي  تشكل ودائع الشركات واألفقراد مقعقظقم ققاعقية القودائقع ,.7خالل العا  الربع األول، ارتفعت ودائع الشركات واألفراد بمعيل 

% عن مستواها في نفس الفترة من العا  الساب ، مما أدى لتراجع حصة القودائقع 1.7% من حجم الودائع. في حين، انخف ت الودائع الحكومية بنحو 21.1بنسبة قاربت 

 .7192% من  جمالي الودائع البنكية في نهاية الربع األول 71.9 لى قرابة  ,719% في الربع األول 79.1الحكومية من 

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

 توزيع الودائع مساهمة أنواع العمالء في إجمالي الودائع

 هيكل الودائع حسب كل بنك هيكل الودائع
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 ربحية قطاع البنوك

% مقارنة بأرباع نفس الفترة من العا  الساب . حي  بقلق   جقمقالقي األربقاع ,.1شهيت األرباع الصافية للبنوك السعودية الميرجة في السوق المالية تراجعًا طفيفا بنسبة 

قت نقمقوًا  99.2مليار ريال في الربع األول من هذا العا  قياسًا بأرباع قيرها  ,.99الصافية  مليار ريال لنفس الفترة من العا  الساب . وعلى مستوى القطقاع، سقبقعقة حققققا

% من صافي أرباع الققطقاع خقالل القربقع األول 47في أرباحها فيما تراجعت أرباع خمسة بنوك أخرى. واستحوذ كل من مصرف الراجحي والبنم األهلي معًا على ما يقارب 

ا على مستوى القطاعات البنكية، ساهم اليخل من االستلمارات والتمويل االيخل من الفائية  بقنحو 7192من عا   % مقن  جقمقالقي دخقل القعقمقلقيقات، بقيقنقمقا دخقل 21. أما

 % من  جمالي دخل العمليات.31الرسو  واألتعاب االيخل من غير الفائية  ساهم بنحو 

 التكلفة إلى الربح هامش العائد

 العائد على األصول العائد على حقوق المساهمين

 هيكل اإليرادات للقطاع هيكل اإليرادات لكل بنك
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 أداء قطاع البنوك في السوق المالية السعودية

%  مقارنة بنقهقايقة مقار  مقن 97.1نقطة ا 221نقطة ليسجل ارتفاعًا بنحو  2،119أغل  المؤشر العا  للسوق المالية السعودية اتياول  مع نهاية الربع األول عني مستوى 

مقلقيقون  1.,مليار سهم من خالل تقنقفقيقذ  93.3%  عن مستوياته أول العا  الحالي. وخالل هذه الفترة، تم تياول 7.1نقطة ا 711، مع ذلم سجل انخفاضًا بنحو ,719عا  

 % على أسا  سنوا.93.1مليار ريال بارتفاع  31,،9مليار ريال، وبلغت القيمة السوقية لألسهم المصيرة  719.1صفقة، تبل  قيمتها اإلجمالية 

ا في جانب قطاع البنوك، فقي انخفض مؤشر القطاع بنحو  نقققطقة، عقاكسقًا حقالقة عقي   4،1,1% عن مستوياته أول العا ، حي  أنهى الربقع األول عقنقي مسقتقوى ,4.7أما

ميع البقنقوك مقا عقيا سقهقم م جاليقين في انتظار مبادرات اإلصالع االقتصادا التي تم اإلعالن عنها مؤخرًا وتأثيراتها المحتملة على النشاط االقتصادا.  وانخف ت أسه

% عن نفس الفترة من العا  السقابق ، لقتقبقلق  71بنم واحي فقط عن مستوياتها في نهاية الربع األول من العا  الساب . وتراجعت القيمة السوقية ألسهم القطاع بحيود 

 % من  جمالي القيمة السوقية لألسهم المصيرة في السوق المالية.74.2مليار ريال، وهي تعادل  141.1مليار ريال مقابل  414.2

لقربقع األول مقن هقذا ل امع ذلم، كان قطاع البنوك من أنشط قطاعات السوق من حي  عيد األسهم المتياولة وجاء في المرتبة اللاللة في قيمة األسهم المتقياولقة خقال

 7.77% من  جمالي قيمة االسهم المتياولة في السوق، كما بل  عيد األسقهقم القمقتقياولقة لقلقققطقاع ,9مليار ريال تملل  41.4العا . حي  بلغت قيمة األسهم المتياولة 

 % من  جمالي الصفقات المنفذة في السوق.2.9ألل صفقة تملل  411% من  جمالي األسهم المتياولة، وتم تنفيذها من خالل 2.,9مليار سهم تملل 

 حركة سوق األسهم من بداية العام الحالي

 )مليون ريال( 7102حجم السيولة المتداولة ألسهم البنوك خالل الربع األول  7102أداء أسهم البنوك خالل الربع األول 
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 القوائم المالية المجمعة لقطاع البنوك

       قائمة المركز المالي

 النمو السنوي Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 )مليون ريال(

           الموجودات

%19.3 7416,13 7316929 9126137 ,9,1613 9116111 نقي وأرصية ليى مؤسسة النقي العربي السعودا  

% ,.1ا 9316411 9726113 97,6147 91,6414 9426237 أرصية ليى البنوك و المؤسسات المالية األخرى  

% ,.1ا 3216111 3176243 3136722 31,6114 4916721 استلمارات، صافي  

% 9.1ا 9631262,1 963146741 964316191 964416923 ,96491697 قروض وسلل، صافي  

%79.1 16731 16721 16371 46711 46312 استلمارات طويلة األجل  

%91.1 7462,2 ,74637 736419 776119 776341 ممتلكات ومعيات  

%3.,9 316111 396721 ,41611 ,32614 336139 موجودات اخرى  

%0.1 7,702,831 7,703,840 7,712,930 7,773,874 7,096,325 إجمالي الموجودات  

       المطلوبات وحقوق الملكية

%1.7 9916937 9146111 97364,4 93,6141 9116191 مستحقات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى  

%,.1 961,36414 961316111 961146111 9617,6277 9611,6211 ودائع تحت الطلب  

% 9.1ا ,79611 ,,7161 916311 1,,916 796411 ودائع ادخار  

  3.7   520,392 557,921 575,941 563,622 540,452 ودائع ألجل

% 99.4ا 56,059 58,842 58,465 51,571 63,292 ودائع أخرى  

 (1.2%) 1,660,940 1,675,424 1,657,757 1,661,582 1,681,862 ودائع العمالء

 11.4  104,210 96,643 96,713 99,826 93,541 مطلوبات أخرى

 (0.05%) 1,875,283 1,877,067 1,877,934 1,897,956 1,876,213 اجمالي المطلوبات

 7.1  342,547 336,774 329,997 325,867 320,162 حقوق الملكية

 1.0% 2,217,830 2,213,841 2,207,931 2,223,824 2,196,375 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

             

       قائمة الدخل

 النمو السنوي Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 )مليون ريال(

%91.2  916471  ,71627  916211  9164,1  926131 دخل العموالت الخاصة  

%91.1  46711ا  16111ا  46142ا  36111ا  36144ا مصاريل العموالت الخاصة  

%8.2  05,700  04,272  05,067  04,516  03,995 صافي العموالت الخاصة  

% ,.1ا  46111  36217  36219  46499  46412 دخل األتعاب والعموالت، صافي  

% 94.9ا  96927  96711  967,4  96331  963,1 دخل تحويل عمالت أجنبية، صافي  

%11.2  96991  129  212  2,4  91, دخل العمليات األخرى  

%5.3  70,561  71,319  71,884  70,106  71,462 إجمالي دخل العمليات  

%7.3  46717ا  46371ا  469,7ا  ,4631ا  46911ا رواتب الموظفين وما في حكمها  

%1.1  ,7612ا  76442ا  76994ا  961,9ا  96177ا مصاريل عمومية  

%,.4  96411ا  96319ا  964,1ا  964,1ا  96491ا مصاريل العمليات األخرى  

(2,446) إجمالي مصاريف العمليات  (2,276)  (2,236)  (8,048)  (2,259)  4.7%  

%71.1  76911ا  46111ا  ,76,1ا  96,73ا  7,,96ا مخصص خسائر االئتمان، صافي  

% 11.1ا  9ا  939ا  91,ا  991ا  7,ا مخصص االنخفاض في قيمة االستلمارت، صافي  

%3.0  00,647  8,174  9,973  00,549  00,792 صافي الدخل من العمليات  

% 97.1ا  33  27  41  ,2  31 الحصة من أرباع الشركات الزميلة، صافي  

%,.94  31ا  41ا  91ا  ,7ا  ,7ا حقوق الملكية غير المسيطرة  

%(1.6)  00,645  8,129  9,950  00,598  00,208 صافي الدخل العائد إلى مساهمي البنك  
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 أهم المؤشرات المالية

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

 التغير Q1 2016 Q1 2017 التغير Q1 2016 Q1 2017 التغير Q1 2016 Q1 2017 التغير Q1 2016 Q1 2017 المصرف

%13.74 الرياض  13.72%  1.17%  1.11%  1.11%  -1.91%  9.71%  7.19%  1.27%  944.94%  711.17%  91,.21%  

%19.,1 الجزيرة  14.,1%  -7.79%  1.11%  9.92%  1.39%  9.41%  9.13%  1.41%  927.11%  9,1.9,%  -2.23%  

%11.19 استلمار  11.91%  ,.,4%  1.27%  9.22%  9.11%  9.17%  9.,2%  1.91%  791.11%  14.11%  -99,.4,%  

%13.39 األول  11.29%  -7.,1%  9.91%  7.41%  9.39%  9.13%  3.74%  9.49%  9,,.11%  934.11%  -37.11%  

%11.21 الفرنسي  13.3,%  -,.43%  1.12%  9.41%  1.13%  9.11%  7.71%  1.43%  797.1,%  9,7.2,%  -41.11%  

%4,.12 ساب  1,.14%  -9.91%  9.94%  9.37%  1.92%  9.19%  7.42%  1.1,%  9,,.14%  912.49%  71.12%  

%,11.1 العربي  11.92%  1.99%  9.13%  9.31%  1.37%  7.49%  7.31%  -1.13%  734.11%  92,.93%  -12.11%  

%,21.3 سامبا  24.1,%  -9.31%  1.13%  1.11%  1.17%  9.19%  9.14%  1.13%  913.71%  919.72%  -9.13%  

%13.42 الراجحي  1,.17%  3.34%  9.,1%  9.19%  -1.,4%  7.21%  7.11%  -1.91%  9,3.44%  71,.41%  17.12%  

%12.11 البالد  19.13%  3.11%  9.32%  1.1,%  -1.49%  7.49%  7.31%  -1.11%  921.1,%  741.32%  ,1.19%  

%11.21 اإلنماء  19.,9%  7.19%  1.21%  1.19%  1.71%  9.71%  9.43%  1.91%  921.1,%  911.12%  -91.11%  

%,13.9 األهلي  13.19%  -1.91%  9.4,%  9.12%  1.99%  7.93%  7.3,%  1.73%  94,.12%  911.77%  4.91%  

%9.,1 القطاع  1,.9%  1.1%  9.7%  9.3%  1.9%  7.1%  7.3%  1.3%        

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

 التغير Q1 2016 Q1 2017 التغير Q1 2016 Q1 2017 التغير Q1 2016 Q1 2017 التغير Q1 2016 Q1 2017 المصرف

%2.79, الرياض  ,1.94%  -7.12%  1.,9%  1.13%  -1.11%  23.17%  29.71%  -9.21%  9.11 7.77 1.7, 

%17.,, الجزيرة  ,3.42%  -7.11%  1.12%  1.2,%  1.91%  22.91%  2,.11%  -1.,1%  3.41 3.97 -1.71  

%3.17, استلمار  ,9.19%  -7.99%  1.42%  9.99%  1.,1%  23.33%  ,,.1,%  -2.72%  9.14 9.21 -1.11  

%27.73 األول  21.77%  -7.11%  1.19%  9.24%  1.14%  21.14%  11.11%  9.9,%  7.11 7.42 -1.33  

%2.17, الفرنسي  ,3.92%  -4.21%  1.,1%  1.19%  1.31%  22.12%  22.14%  1.42%  3.91 7.11 -1.31  

%1.12, ساب  ,4.11%  -3.11%  1.21%  1.12%  1.11%  21.91%  2,.47%  -7.22%  7.11 7.,9 -1.31  

%,,.1, العربي  ,1.11%  -1.2,%  1.24%  1.1,%  1.77%  21.71%  21.72%  -1.11%  3.14 7.29 -1.37  

%,7.,1 سامبا  13.11%  -7.,1%  1.42%  1.4,%  -1.19%  21.11%  23.42%  -7.33%  7.23 7.42 -1.7,  

%13.,, الراجحي  ,1.13%  9.91%  9.93%  1.29%  -1.43%  17.49%  11.41%  -9.1,%  1.7, 4.13 -1.43  

%1.21, البالد  ,2.11%  -9.71%  1.1,%  1.,,%  -1.31%  11.11%  2,.11%  -4.11%  4.71 3.27 -1.1,  

%1.22, اإلنماء  ,1.12%  4.91%  1.42%  1.,4%  1.92%  21.11%  22.31%  7.71%  7.11 7.37 1.73 

%11.21 األهلي  1,.,1%  -7.11%  1.11%  1.19%  1.14%  27.93%  ,1.11%  -7.73%  3.11 3.19 -1.94  

%9,.4, القطاع  ,3.17%  -9.,%  1.2,%  1.17%  1.9%  2,.12%  24.11%  -9.2%  3.31 3.91 -1.71  
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 أهم المؤشرات المالية

 معدل الكفاءة هامش العائد العائد على حقوق المساهمين العائد على الموجودات  

 التغير Q1 2016 Q1 2017 التغير Q1 2016 Q1 2017 التغير Q1 2016 Q1 2017 التغير Q1 2016 Q1 2017 المصرف

%9.11 الرياض  9.41%  -1.37%  91.11%  1.21%  -7.71%  1.,4%  1.22%  1.93%  31.11%  32.31%  -7.,4%  

%7.74 الجزيرة  9.11%  -9.9,%  91.91%  1.,1%  -91.11%  1.,1%  1.21%  1.91%  ,4.13%  11.,1%  -,.91%  

%9.73 استلمار  9.74%  1.11%  1.19%  1.22%  -9.14%  1.19%  1.1,%  1.11%  43.,3%  47.11%  -9.11%  

%9.14 األول  1.11%  -1.11%  9,.41%  ,.11%  -1.,3%  1.11%  1.21%  1.9,%  37.11%  33.,4%  1.,1%  

%7.79 الفرنسي  9.23%  -1.41%  94.31%  99.21%  -7.,1%  1.27%  1.23%  1.19%  37.23%  33.71%  1.1,%  

%7.31 ساب  7.14%  -1.7,%  91.34%  99.11%  -3.31%  1.21%  1.12%  1.92%  71.17%  71.44%  -1.42%  

%9.21 العربي  9.21%  -1.11%  93.13%  99.11%  -9.14%  1.,1%  1.24%  1.12%  41.13%  3,.1,%  -3.42%  

%7.79 سامبا  7.91%  -1.1,%  97.21%  99.12%  -9.91%  1.,4%  1.2,%  1.97%  37.21%  37.3,%  -1.43%  

%7.31 الراجحي  7.4,%  1.12%  9,.71%  9,.99%  -1.91%  1.11%  9.97%  1.93%  31.1,%  37.21%  9.14%  

%9.11 البالد  9.11%  1.1,%  97.92%  99.11%  -1.71%  1.13%  1.11%  1.11%  11.71%  ,1.99%  9.17%  

%1,.9 اإلنماء  9.4,%  -1.77%  1.3,%  2.12%  -1.41%  1.17%  9.17%  1.91%  44.,7%  43.11%  -1.,2%  

%7.17 األهلي  7.99%  1.11%  91.11%  91.47%  -1.11%  1.11%  1.17%  1.14%  31.11%  34.24%  -9.77%  

%7.19 القطاع  9.12%  -1.94%  93.4%  97.1%  -1.11%  1.2,%  1.1,%  1.11%  3,.31%  3,.1%  -1.31%  

 حقوق المساهمين/إجمالي األصول النقدية/الودائع الجارية النقدية/إجمالي الودائع النقدية/إجمالي األصول  

 التغير Q1 2016 Q1 2017 التغير Q1 2016 Q1 2017 التغير Q1 2016 Q1 2017 التغير Q1 2016 Q1 2017 المصرف

%99.27 الرياض  93.99%  9.31%  9,.1,%  91.41%  7.34%  3,.11%  34.,7%  -9.13%  9,.49%  92.11%  1.,1%  

%99.11 الجزيرة  1.39%  -9.,1%  94.71%  97.92%  -7.11%  72.11%  73.32%  -4.11%  99.11%  97.21%  9.91%  

%97.11 استلمار  1.,2%  -7.19%  92.91%  94.,4%  -7.19%  11.,2%  31.31%  -9,.71%  97.39%  94.1,%  9.21%  

%1.12 األول  99.11%  ,.43%  ,.43%  94.32%  2.14%  9,.97%  3,.97%  71.11%  99.73%  97.11%  9.,,%  

%92.11 الفرنسي  77.11%  1.21%  77.93%  71.49%  2.71%  33.19%  14.12%  71.92%  91.21%  91.1,%  -1.23%  

%94.11 ساب  71.,9%  ,.1,%  91.31%  7,.11%  1.,1%  37.,2%  41.11%  93.77%  94.13%  92.74%  7.39%  

%97.41 العربي  93.11%  1.19%  91.2,%  9,.,9%  1.14%  31.41%  33.,9%  3.79%  93.13%  94.7,%  1.27%  

%94.14 سامبا  91.,4%  4.,9%  91.17%  71.31%  ,.1,%  71.31%  41.71%  91.17%  92.41%  91.24%  9.7,%  

%21.,9 الراجحي  71.19%  3.19%  71.72%  71.11%  1.73%  79.14%  72.14%  ,.11%  94.14%  91.71%  1.29%  

%73.17 البالد  77.3,%  -9.11%  71.1,%  71.47%  -1.94%  4,.14%  4,.21%  1.91%  97.19%  97.1,%  1.11%  

%74.13 اإلنماء  71.17%  -3.97%  37.19%  72.13%  -4.11%  11.,2%  41.17%  -91.,1%  91.11%  91.22%  -1.17%  

%99.22 األهلي  91.21%  4.19%  9,.37%  77.11%  ,.7,%  73.12%  31.14%  ,.12%  97.13%  93.21%  1.1,%  

%94.1 القطاع  92.9%  3.92%  91.7%  77.1%  4.,1%  71.1%  31.1%  ,.27%  94.,%  91.4%  1.12%  
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 أهم المؤشرات المالية

                 مؤشرات رئيسية

األسهم المصدرة  سعر اإلغالق* المصرف
 )مليون(

األسهم الحرة 
 )مليون(

 القيمة السوقية
 )مليون ريال(

العائد على 
السعر/القيمة  القيمة الدفترية السعر للعائد )ريال(السهم 

 الدفترية

 1.11 97.33 91.92 9.12 376211 961,1 36111 91.11 الرياض

 ,1.2 19.,9 1.11 ,9.3 63,1, 412 171 97.73 الجزيرة

 1.22 ,91.7 1.11 9.11 916,11 434 211 94.74 استلمار

 9.91 99.37 71.,9 1.22 946711 394 96943 97.11 األول

 9.72 71.29 ,99.9 7.13 3164,3 41, 96711 37.24 الفرنسي

 9.72 79.33 91.23 7.13 416,11 ,41 96111 72.91 ساب

 ,1.1 73.39 2.11 7.12 776111 414 96111 77.11 العربي

 9.91 79.12 91.31 7.41 196211 96111 76111 71.11 سامبا

 7.91 4,.39 97.12 1.93 9116194 96491 96,71 42.,, الراجحي

 9.12 ,97.9 93.71 9.44 ,,9964 ,39 11, 91.99 البالد

 ,9.9 97.11 1,.94 9.17 776441 96991 96111 ,94.1 اإلنماء

 1,.9 31.33 91.19 4.21 9176441 299 76111 19.77 األهلي

 9.34 71.77 99.91 7.41 4116914 16141 9,6143   القطاع

.7192يوليو  92* حسب أسعار اإلغالق في   
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 7102ملخص القوائم المالية للبنوك بنهاية الربع األول 

 المساهمة إلى القطاع     مصاريف العموالت الخاصة

 Q1 2016 Q1 2017 النمو Q1 2016 Q1 2017 المصرف

%9.7 497 412 الرياض  99.1%  1.1%  

%77.1 921 ,94 الجزيرة  4.9%  4.7%  

%31.1 494 314 استلمار  1.,%  1.1%  

%92.7 341 711 األول  1.4%  1.3%  

%1.3, 199 314 الفرنسي  1.,%  97.7%  

%1.4 721 713 ساب  2.9%  ,.1%  

%4.,3 ,43 371 العربي  1.1%  91.4%  

%44.2 311 747 سامبا  ,.1%  1.3%  

%91.3 931 ,97 الراجحي  3.1%  3.3%  

%44.7 11 3, البالد  9.1%  7.9%  

%1.4, 913 971 اإلنماء  3.4%  4.,%  

%91.4- 1,9 1,9 األهلي  72.9%  71.1%  

%08.8 4,719 3,544 القطاع      

  صافي دخل الرسوم والخدمات المصرفية  المساهمة إلى  

 القطاع اإليرادات النمو Q1 2016 Q1 2017 المصرف

%9.1- 419 411 الرياض  71.9%  1.1%  

%,.1- 9,1 ,,9 الجزيرة  7,.3%  4.9%  

%3.4 991 912 استلمار  92.,%  7.2%  

%97.4- 917 711 األول  91.1%  4.1%  

%2.1- 331 3,1 الفرنسي  91.1%  1.3%  

%94.1- 341 411 ساب  91.1%  1.1%  

%1.1- 727 317 العربي  91.4%  ,.2%  

%4.7- 431 412 سامبا  77.9%  91.1%  

%71.4- 9,, 131 الراجحي  92.7%  9,.3%  

%3.9- 719 711 البالد  71.1%  1.1%  

%71.1 943 997 اإلنماء  94.7%  3.1%  

%97.2- 117 191 األهلي  9,.1%  91.1%  

%9.6- 4,159 4,482 القطاع    08.8%  

 المساهمة إلى القطاع     دخل العموالت الخاصة

 Q1 2016 Q1 2017 النمو Q1 2016 Q1 2017 المصرف

%1.2 96131 96,21 الرياض  1.1%  1.1%  

%91.1 93, ,19 الجزيرة  7.1%  3.7%  

%77.7 122 292 استلمار  4.9%  4.1%  

%99.3 111 114 األول  1.9%  1.9%  

%91.2 96,73 963,2 الفرنسي  2.1%  1.4%  

%99.3 96171 96321 ساب  2.1%  2.1%  

%92.4 96111 96719 العربي  2.3%  2.2%  

%94.4 96211 96414 سامبا  1.1%  1.1%  

%97.1 36174 76211 الراجحي  91.4%  91.,%  

%79.1 413 ,31 البالد  7.3%  7.1%  

%32.2 96111 237 اإلنماء  4.7%  1.7%  

%4.1- 46777 46312 األهلي  71.9%  79.2%  

%01.2 09,471 02,539 القطاع    

 المساهمة إلى     صافي العموالت الخاصة

 القطاع اإليرادات النمو Q1 2016 Q1 2017 المصرف

%97.1 96471 967,2 الرياض  29.1%  1.4%  

%92.3 434 321 الجزيرة  ,1.1%  7.1%  

%97.7 4,3 493 استلمار  24.9%  3.1%  

%1.3 ,4, 112 األول  21.3%  4.7%  

%,.4 96997 961,3 الفرنسي  ,1.1%  2.3%  

%97.1 96719 96992 ساب  ,1.,%  1.7%  

%99.7 961,1 1,7 العربي  27.7%  2.1%  

%1.1 96311 96717 سامبا  ,1.,%  1.1%  

%97.9 ,7611 76124 الراجحي  24.1%  91.1%  

%,.92 317 334 البالد  1,.1%  7.,%  

%33.3 194 99, اإلنماء  19.1%  1.4%  

%7.7- 363,1 ,3643 األهلي  ,1.9%  77.9%  

%8.2 05,700 03,995 القطاع    21.6%  

  صافي دخل تحويل العمالت األجنبية  المساهمة إلى  

 القطاع اإليرادات النمو Q1 2016 Q1 2017 المصرف

%79.1- 27 13 الرياض  3.,%  ,.7%  

%3.1- 71 71 الجزيرة  4.4%  7.4%  

%,.9 37 37 استلمار  1.7%  7.1%  

%39.3- 33 42 األول  3.1%  7.1%  

%1.2- 13 913 الفرنسي  1.1%  1.1%  

%92.1- 912 931 ساب  1.1%  1.9%  

%91.7- 911 931 العربي  2.9%  1.1%  

%1.2,- ,1 921 سامبا  7.1%  4.2%  

%,.93- 799 744 الراجحي  1.1%  91.1%  

%7.7- 22 21 البالد  99.9%  ,.,%  

%31.4 34 ,7 اإلنماء  3.4%  7.1%  

%92.1 371 721 األهلي  ,.2%  72.2%  

%04.0- 0,027 0,365 القطاع    5.4%  
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 7102ملخص القوائم المالية للبنوك بنهاية الربع األول 

 المساهمة إلى     إجمالي المصاريف

 القطاع اإليرادات النمو Q1 2016 Q1 2017 المصرف

%4.7 244 294 الرياض  32.3%  1.,%  

%1.1 3,1 ,,3 الجزيرة  11.2%  4.1%  

%9.1 7,3 711 استلمار  47.1%  3.4%  

%7.4 311 317 األول  33.,%  4.1%  

%4.1 1,1 131 الفرنسي  33.3%  2.3%  

%1.9- 191 191 ساب  71.4%  ,.2%  

%,.,- 149 121 العربي  3,.,%  2.1%  

%,.1 41, ,3, سامبا  37.4%  1.3%  

%91.1 967,1 96941 الراجحي  37.2%  9,.7%  

%94.7 492 3,1 البالد  ,1.9%  1.4%  

%34.1 447 371 اإلنماء  43.1%  1.2%  

%,.1- 96,11 96,11 األهلي  34.2%  79.1%  

%4.7 2,259 2,446 القطاع    36.1%  

 المساهمة إلى     إيرادات قطاع الشركات

 القطاع اإليرادات النمو Q1 2016 Q1 2017 المصرف

%94.1 111 211 الرياض  44.1%  97.1%  

%91.9 943 971 الجزيرة  77.1%  7.1%  

%13.7 713 914 استلمار  41.7%  3.1%  

%79.3- 447 1,7 األول  41.9%  ,.7%  

%,.7 111 211 الفرنسي  42.2%  99.3%  

%9.4 179 191 ساب  41.1%  99.1%  

%91.9 124 ,41 العربي  31.1%  1.1%  

%1., 239 14, سامبا  3,.1%  91.7%  

%19.1 112 312 الراجحي  91.7%  1.7%  

%4.9 711 711 البالد  31.1%  7.1%  

%34.1 471 392 اإلنماء  47.3%  1.1%  

%91.1 96744 96149 األهلي  71.,%  92.4%  

%03.1 2,060 6,335 القطاع    33.7%  

  إيرادات قطاع الوساطة واالستثمار  المساهمة إلى  

 القطاع اإليرادات النمو Q1 2016 Q1 2017 المصرف

%7.3 23 27 الرياض  3.2%  1.1%  

%97.7- 42 14 الجزيرة  2.1%  ,.9%  

%74.2 71 77 استلمار  4.4%  3.,%  

%74.1- 93 92 األول  9.4%  9.,%  

%9.1- 3, 4, الفرنسي  3.2%  1.9%  

-  - - ساب  - - 

%1.1 31 31 العربي  7.,%  4.1%  

%91.3- 917 911 سامبا  2.2%  91.2%  

%,.71- 979 923 الراجحي  3.7%  91.2%  

%91.1 74 71 البالد  3.4%  3.9%  

%72.2 19 41 اإلنماء  1.9%  ,.,%  

%,.7 9,4 9,1 األهلي  3.4%  79.9%  

%8.3- 224 844 القطاع    3.6%  

 المساهمة إلى القطاع     إجمالي اإليرادات

 Q1 2016 Q1 2017 النمو Q1 2016 Q1 2017 المصرف

%,.99 96113 ,9621 الرياض  1.2%  1.7%  

%99.1 31, 1,1 الجزيرة  7.1%  7.1%  

%1.1 71, 119 استلمار  7.1%  7.1%  

%1.4 171 ,19 األول  4.1%  4.3%  

%3.9 96,12 96,41 الفرنسي  1.1%  2.1%  

%,.9 96174 ,9621 ساب  1.1%  1.1%  

%7.3 96419 96442 العربي  2.9%  ,.1%  

%9.1 96121 96149 سامبا  1.1%  1.7%  

%4.3 36113 36,11 الراجحي  91.9%  92.1%  

%91.1 14, 72, البالد  3.9%  3.7%  

%1.,3 96111 234 اإلنماء  3.,%  4.2%  

%7.1 461,1 46274 األهلي  73.9%  77.1%  

%5.3 70,561 71,462 القطاع      

 المساهمة إلى     إيرادات قطاع التجزئة

 القطاع اإليرادات النمو Q1 2016 Q1 2017 المصرف

%1.2- 47, 42, الرياض  37.7%  ,.1%  

%1.1 ,,7 719 الجزيرة  47.3%  7.1%  

%97.9 7,3 731 استلمار  47.9%  7.1%  

%91.2 322 349 األول  49.1%  4.9%  

%9.1- 317 311 الفرنسي  77.1%  4.9%  

%91.1 71, 1,2 ساب  34.1%  ,.1%  

%,.9 ,11 122 العربي  31.,%  ,.3%  

%91.1 293 ,9, سامبا  3,.1%  2.2%  

%7.3 76241 76,12 الراجحي  29.3%  71.1%  

%,.91 ,32 371 البالد  14.9%  4.1%  

%41.3 319 727 اإلنماء  32.1%  4.9%  

%,.9- 96131 96121 األهلي  31.1%  71.1%  

%4.8 9,317 8,826 القطاع    43.0%  

 المساهمة إلى     إيرادات قطاع الخزينة

 القطاع اإليرادات النمو Q1 2016 Q1 2017 المصرف

%1.,, 711 924 الرياض  94.1%  2.1%  

%77.3 714 9,2 الجزيرة  37.4%  1.3%  

%41.4- ,99 731 استلمار  91.,%  3.1%  

4- األول  11 - 1.1%  7.3%  

%1.2 443 414 الفرنسي  7,.9%  99.1%  

%91.2- 324 491 ساب  71.1%  1.2%  

%7.2 742 741 العربي  9,.2%  ,.4%  

%91.1- 313 413 سامبا  91.3%  1.1%  

%99.1- ,31 441 الراجحي  91.3%  91.3%  

%91.1- ,4 11 البالد  ,.,%  9.7%  

%41.1 941 911 اإلنماء  94.2%  3.1%  

%91.2 ,9697 96192 األهلي  73.7%  71.7%  

%4.1 3,859 3,200 القطاع    02.9%  
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 المساهمة إلى     صافي الدخل لقطاع التجزئة

 القطاع الدخل النمو Q1 2016 Q1 2017 المصرف

%1., 494 312 الرياض  31.1%  99.1%  

%97.1- 42 14 الجزيرة  79.1%  9.3%  

%331.3 11 91 استلمار  74.2%  7.4%  

%2.,- 997 979 األول  34.2%  3.9%  

%44.1- 12 914 الفرنسي  1.7%  9.,%  

%91.9 ,79 ,91 ساب  71.1%  ,.1%  

%4., 9,1 911 العربي  71.1%  4.4%  

%14.1 711 9,9 سامبا  71.3%  ,.1%  

%94.4- 96911 96311 الراجحي  13.1%  33.1%  

%344.2 14 97 البالد  73.2%  9.1%  

%3.1, 971 22 اإلنماء  71.1%  3.1%  

%9.4 114 117 األهلي  33.9%  74.1%  

%0.5 3,615 3,553 القطاع    30.1%  

 المساهمة إلى     صافي الدخل لقطاع الخزينة

 القطاع الدخل النمو Q1 2016 Q1 2017 المصرف

%21.1 714 9,3 الرياض  71.1%  1.1%  

%1.2 932 971 الجزيرة  ,3.1%  4.9%  

%44.3- 17 9,4 استلمار  7,.1%  7.1%  

73- األول  24 - 77.1%  7.7%  

%2.1 324 341 الفرنسي  33.1%  99.7%  

%,.97- 334 317 ساب  37.7%  91.1%  

%1.1 779 711 العربي  71.2%  ,.,%  

%7.,9- 317 471 سامبا  71.,%  91.,%  

%97.2- ,32 439 الراجحي  9,.1%  99.3%  

%31.1- 72 41 البالد  97.1%  1.1%  

%,.37 21 11 اإلنماء  91.4%  7.3%  

%1., ,,1 111 األهلي  31.1%  71.9%  

%7.9 3,375 3,731 القطاع    78.6%  

 المساهمة إلى     صافي الدخل

 القطاع اإليرادات النمو Q1 2016 Q1 2017 المصرف

%91.1- 96142 96924 الرياض  17.1%  1.1%  

%43.4- ,79 319 الجزيرة  34.3%  9.1%  

%4.3, 341 791 استلمار  11.7%  3.1%  

%2.,3- 374 197 األول  31.7%  7.1%  

%7.4 96914 96121 الفرنسي  ,1.9%  1.1%  

%1.3- ,9613 96947 ساب  1,.1%  1.1%  

%7.1 2,1 241 العربي  19.1%  ,.,%  

%7.3- 96739 96711 سامبا  ,7.7%  91.,%  

%91.9 76779 76192 الراجحي  12.,%  91.9%  

%39.4 771 921 البالد  33.1%  7.1%  

%2.2 479 319 اإلنماء  49.1%  3.,%  

%7.2 76213 76,39 األهلي  11.,%  73.7%  

%1.6- 00,645 00,208 القطاع      

  صافي الدخل لقطاع الوساطة واالستثمار  المساهمة إلى  

 القطاع الدخل النمو Q1 2016 Q1 2017 المصرف

%92.4 41 34 الرياض  3.1%  1.1%  

%72.1- 97 ,9 الجزيرة  1.4%  7.1%  

%2.,42 , 9 استلمار  9.2%  9.1%  

%11.1- 3 , األول  1.1%  1.2%  

%99.2 91 92 الفرنسي  9.2%  4.2%  

%39.2- 2 91 ساب  1.2%  9.2%  

%71.9 94 99 العربي  9.1%  3.4%  

%31.3- 914 941 سامبا  1.4%  71.1%  

%,.71- 12 974 الراجحي  3.1%  79.1%  

%71.7- , 1 البالد  7.2%  9.1%  

%71.4 31 73 اإلنماء  2.1%  2.3%  

%7.1 11 22 األهلي  7.1%  91.,%  

%04.2- 412 422 القطاع    3.5%  

 المساهمة إلى     صافي الدخل لقطاع الشركات

 القطاع الدخل النمو Q1 2016 Q1 2017 المصرف

%,.91- 112 74, الرياض  13.7%  97.4%  

%4,2.7 17 1 الجزيرة  73.1%  9.9%  

%411.4 711 31 استلمار  12.1%  4.4%  

%2.1,- 931 412 األول  49.1%  3.1%  

%2.3 14, 11, الفرنسي  11.7%  94.1%  

%93.4- 421 113 ساب  4,.7%  91.,%  

%74.1 347 ,72 العربي  44.,%  2.,%  

%1.1- ,17 131 سامبا  47.2%  99.2%  

%1.2,, 1,1 24 الراجحي  71.,%  97.,%  

%92.3- ,1 ,99 البالد  49.1%  7.9%  

%91.1- 911 733 اإلنماء  44.2%  4.7%  

%7.1- 211 274 األهلي  7,.7%  91.2%  

%2.4 4,516 4,095 القطاع    38.2%  
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 المساهمة إلى     صافي القروض

 القطاع القروض النمو Q1 2016 Q1 2017 المصرف

%,.2- 9416191 91761,4 الرياض  91.1%  91.9%  

%,.4- 496371 436377 الجزيرة  3.9%  3.1%  

%7.7- 16711, 96,91, استلمار  4.3%  4.3%  

%91.9- 216419 216321 األول  1.1%  1.1%  

%3.3 9716119 ,974612 الفرنسي  1.1%  1.7%  

%1.1- 9916411 93161,3 ساب  1.7%  1.1%  

%1.1 99,6141 99,6141 العربي  1.7%  1.3%  

%9.,- ,,97467 9376311 سامبا  1.3%  1.1%  

%1., 7716479 79,6314 الراجحي  91.7%  9,.4%  

%3.2 316217 326339 البالد  7.,%  7.1%  

%77.9 236147 16711, اإلنماء  4.7%  1.3%  

%4.7- 7146717 7,16349 األهلي  91.2%  91.7%  

%0.5- 0,392,268 0,409,076 القطاع  98.1%  92.8%  

 المساهمة إلى     قروض األفراد

 القطاع القروض النمو Q1 2016 Q1 2017 المصرف

%1.7 3161,1 316121 الرياض  72.7%  1.1%  

%3.1 ,,9262 926917 الجزيرة  47.7%  3.1%  

%,.2 9,6,94 916441 استلمار  72.9%  3.,%  

%99.7 9167,1 926333 األول  7,.1%  4.7%  

%1.2 996222 916131 الفرنسي  1.1%  7.,%  

%3.,- ,71631 726114 ساب  71.2%  1.1%  

%1.1- 716171 716112 العربي  79.1%  1.1%  

%2.9- 916779 716,14 سامبا  91.7%  4.7%  

%3.7 9,16347 9,46917 الراجحي  29.1%  3,.2%  

%3.2 976177 ,97641 البالد  37.,%  7.1%  

%9.1 936149 936,22 اإلنماء  91.2%  3.1%  

%7.1 116311 116913 األهلي  34.2%  91.,%  

%0.6 460,016 453,872 القطاع    37.7%  

 المساهمة إلى     القروض غير العاملة

 القطاع القروض النمو Q1 2016 Q1 2017 المصرف

%1.,9- 96917 96311 الرياض  1.1%  ,.3%  

%39.9 413 ,32 الجزيرة  9.7%  7.2%  

%949.7 96112 419 استلمار  9.1%  ,.1%  

%911.7 96211 124 األول  7.4%  1.,%  

%,.,, 96111 96999 الفرنسي  9.4%  91.7%  

%1.1 96,93 96173 ساب  9.3%  1.1%  

%39.3 96,11 96771 العربي  9.4%  1.1%  

%3.3- 96123 96991 سامبا  1.1%  1.1%  

%31.9- 76311 1,,36 الراجحي  9.1%  93.9%  

%72.4- 311 173 البالد  9.1%  7.9%  

%12.1 22, 471 اإلنماء  1.1%  3.2%  

%3.4 ,4611 361,7 األهلي  9.,%  77.,%  

%9.0 08,061 06,638 القطاع    0.3%  

 المساهمة إلى القطاع     إجمالي القروض

 Q1 2016 Q1 2017 النمو Q1 2016 Q1 2017 المصرف

%2.1- 9436111 91461,1 الرياض  91.2%  91.9%  

%4.7- 476947 436127 الجزيرة  3.1%  7.1%  

%7.1- 96393, 761,4, استلمار  4.3%  4.3%  

%1.1- 276149 216171 األول  1.1%  1.9%  

%3.2 9376917 9726332 الفرنسي  1.1%  1.7%  

%1.1- 9776197 9336111 ساب  1.7%  1.,%  

%1.1 9916124 9916111 العربي  1.7%  1.3%  

%9.,- 97,6799 9346317 سامبا  1.3%  1.1%  

%1.1 7316173 7776311 الراجحي  91.4%  9,.1%  

%,.3 316,31 316719 البالد  7.,%  7.1%  

%77.3 246,99 96194, اإلنماء  4.7%  1.7%  

%4.1- ,7,1631 7296971 األهلي  91.2%  91.7%  

%0.7- 0,479,976 0,442,446 القطاع      

 المساهمة إلى     قروض الشركات

 القطاع القروض النمو Q1 2016 Q1 2017 المصرف

%1.3- 9136111 ,994691 الرياض  27.1%  91.1%  

%1.1- 736113 7,6411 الجزيرة  1,.2%  7.1%  

%1.,- 436,97 1,,4,6 استلمار  29.9%  4.,%  

%91.1- 196177 96,79, األول  29.9%  1.1%  

%7.2 9916421 9916317 الفرنسي  11.2%  97.1%  

%,.1- 116114 9146127 ساب  21.1%  91.9%  

%7.3 ,19623 116,22 العربي  22.7%  1.,%  

%1.1- 9116192 9976111 سامبا  13.1%  99.9%  

%1.,9 36117, 146,91 الراجحي  72.9%  ,.2%  

%4.7 7,6333 716727 البالد  ,,.4%  7.1%  

%72.1 116113 4,6111 اإلنماء  11.4%  ,.3%  

%2.3- 9,16111 9216124 األهلي  ,3.2%  92.1%  

%7.2- 951,659 926,980 القطاع    66.5%  

 المساهمة إلى     قروض بطاقات االئتمان

 القطاع القروض النمو Q1 2016 Q1 2017 المصرف

%99.3- 239 171 الرياض  1.1%  97.3%  

    - - الجزيرة

    - - استلمار

%2.1 311 331 األول  1.1%  ,.1%  

%1.1- 417 173 الفرنسي  1.4%  1.3%  

%4.1 76799 ,7697 ساب  9.1%  32.9%  

%1.1 421 419 العربي  1.4%  1.1%  

%7.1 96491 96319 سامبا  9.9%  73.1%  

%91.4 7,1 744 الراجحي  1.9%  4.1%  

    - - البالد

    - - اإلنماء

    - - األهلي

%0.0 5,955 5,889 القطاع    1.47%  
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  مخصصات خسائر االئتمان للفترة  المساهمة إلى القطاع  

 Q1 2016 Q1 2017 النمو Q1 2016 Q1 2017 المصرف

%912.9 792 911 الرياض  ,.3%  91.9%  

%1.1, 42 71 الجزيرة  9.2%  7.7%  

%9.1,- 41 991 استلمار  2.9%  7.9%  

%912.7 719 919 األول  ,.9%  93.1%  

%31.4- 71 47 الفرنسي  7.1%  9.3%  

%,.11 ,72 941 ساب  1.2%  97.1%  

%49.1 922 971 العربي  2.1%  1.7%  

%941.3 912 41 سامبا  7.2%  1.1%  

%31.2- 327 132 الراجحي  37.3%  92.3%  

%,.91- 11 ,1 البالد  3.4%  7.3%  

%113.7 974 93 اإلنماء  1.1%  1.1%  

%79.2 477 342 األهلي  71.1%  91.1%  

%79.9 7,058 0,667 القطاع      

 مخصصات خسائر االئتمان للشركات المساهمة إلى  

 القطاع المخصصات النمو Q1 2016 Q1 2017 المصرف

%,.,73 741 23 الرياض  997.2%  71.1%  

%24.3 32 79 الجزيرة  21.1%  3.9%  

%11.1- 77 ,1 استلمار  11.1%  9.1%  

%729.1 711 ,1 األول  29.1%  92.4%  

%14.7- 1 37 الفرنسي  92.7%  1.4%  

%911.1 9,7 21 ساب  11.2%  93.,%  

%17.9 919 ,, العربي  12.1%  1.4%  

%9191.3 23 2 سامبا  ,1.7%  ,.9%  

,2- 731 الراجحي  - -71.4%  -,.4%  

%17.1 44 71 البالد  12.1%  3.2%  

-  999 1 اإلنماء  11.4%  1.3%  

%731.1 7,1 22 األهلي  ,9.1%  79.1%  

%67.7 0,093 236 القطاع    55.3%  

  مخصصات خسائر االئتمان المتراكمة  المساهمة إلى  

 القطاع القروض النمو Q1 2016 Q1 2017 المصرف

%44.1 76111 96112 الرياض  7.1%  1.1%  

%71.7 194 11, الجزيرة  9.1%  7.1%  

%2.1 96173 141 استلمار  9.2%  3.7%  

%9.1, 76311 96411 األول  3.7%  2.3%  

%,.72 36199 763,9 الفرنسي  7.3%  1.4%  

%91.9 36177 76132 ساب  7.1%  1.4%  

%9.7- 76131 761,1 العربي  7.4%  1.1%  

%4.3- 96141 76133 سامبا  9.1%  ,.1%  

%9.1 6917, 16114 الراجحي  7.,%  91.1%  

%9.4 133 179 البالد  7.4%  7.1%  

%41.9 96121 2,4 اإلنماء  9.4%  3.3%  

%3., 6913, 16211 األهلي  7.4%  91.9%  

%03.6 37,058 78,371 القطاع    7.7%  

  مخصصات خسائر االئتمان لألفراد  المساهمة إلى  

 القطاع المخصصات النمو Q1 2016 Q1 2017 المصرف

72- 37 الرياض  - -97.2%  -3.9%  

%11.3 1 , الجزيرة  71.7%  9.9%  

%3.2,- 73 7, استلمار  11.1%  7.,%  

%13.9 13 41 األول  71.1%  1.4%  

%932.2 74 91 الفرنسي  17.1%  7.2%  

%1.1, 999 ,, ساب  41.1%  97.,%  

%31.9 ,2 11 العربي  43.1%  1.2%  

%,.91- 34 31 سامبا  39.1%  3.1%  

%11.4 441 711 الراجحي  971.4%  19.9%  

%22.2- , 72 البالد  97.9%  1.2%  

%9.1 93 93 اإلنماء  91.,%  9.1%  

%31.2- 21 993 األهلي  91.1%  1.1%  

%04.0 828 221 القطاع    41.2%  
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 المساهمة إلى     ودائع تحت الطلب

 القطاع الودائع النمو Q1 2016 Q1 2017 المصرف

%97.1 196133 276193 الرياض  13.9%  2.2%  

%1.4 716131 ,71613 الجزيرة  17.9%  7.4%  

%91.1 7361,9 796213 استلمار  32.7%  7.3%  

%4.,- 396111 ,34697 األول  31.1%  3.1%  

%1.,- 1,6911 176141 الفرنسي  14.4%  1.9%  

%,.7- 136773 116431 ساب  11.1%  2.1%  

%4.1- 16971, 16442, العربي  41.4%  ,.9%  

%4.3- 91261,1 9976417 سامبا  ,3.9%  91.9%  

%1.1 7416412 ,742677 الراجحي  19.,%  73.4%  

%9.2- 726434 726111 البالد  ,3.1%  7.,%  

%77.7 416141 326172 اإلنماء  1,.3%  4.3%  

%7.7 7316221 1,,7316 األهلي  21.7%  77.7%  

%1.6 0,163,414 0,156,219 القطاع    64.1%  

 ودائع ألجل المساهمة إلى  

 القطاع الودائع النمو Q1 2016 Q1 2017 المصرف

%71.9- 76349, 216197 الرياض  41.4%  97.1%  

%1.7- 776121 736192 الجزيرة  41.3%  4.3%  

%91.7- 346211 476119 استلمار  13.1%  ,.2%  

%1.9- 4161,9 416111 األول  12.7%  1.1%  

%13.1 16713, 446419 الفرنسي  43.9%  93.9%  

%97.7- 416,11 ,1,619 ساب  31.1%  1.1%  

%1.3 36314, 16911, العربي  41.9%  97.7%  

%7.3- 4161,1 ,41627 سامبا  71.1%  1.3%  

%31.1 926137 976347 الراجحي  ,.3%  3.3%  

%9.,3- 26311 996431 البالد  9,.1%  9.4%  

%93.2 346131 ,31632 اإلنماء  47.4%  ,.,%  

%91.1- 6971,, 116,11 األهلي  79.9%  97.2%  

%3.2- 571,397 541,457 القطاع    30.3%  

 ودائع العمالء المساهمة إلى القطاع  

 Q1 2016 Q1 2017 النمو Q1 2016 Q1 2017 المصرف

%2.1- 9146912 9,162,1 الرياض  1.1%  1.3%  

%9.2- 416197 116,11 الجزيرة  3.1%  3.1%  

%1.1- 46432, 216,12 استلمار  4.7%  3.1%  

%9.,- 116712 116141 األول  1.9%  4.1%  

%99.2 ,,91164 9496191 الفرنسي  1.4%  1.1%  

%1.,- 9496129 9196121 ساب  1.1%  1.1%  

%1.9- ,939613 9376137 العربي  2.1%  2.1%  

%4.4- 9216491 ,921637 سامبا  91.,%  91.3%  

%9.1 7296711 6492,,7 الراجحي  91.1%  9,.3%  

%1.1- 436147 436171 البالد  7.,%  7.,%  

%91.4 196441 16211, اإلنماء  4.9%  4.1%  

%3.1- ,3936,4 ,37,617 األهلي  91.4%  91.1%  

%0.7- 0,661,941 0,680,867 القطاع      

 ودائع إدخار المساهمة إلى  

 القطاع الودائع النمو Q1 2016 Q1 2017 المصرف

%3.1 372 391 الرياض  1.7%  9.1%  

 - - - - - الجزيرة

%1.,- 46231 ,1612 استلمار  2.3%  77.4%  

%1.1- 493 431 األول  1.1%  7.1%  

%1., 411 4,3 الفرنسي  1.3%  7.3%  

%9.1- 26,13 26133 ساب  1.4%  3,.1%  

%7.1 11 17 العربي  1.9%  1.4%  

%7.9 ,2691 ,2614 سامبا  4.7%  34.9%  

 - - - - - الراجحي

 - - - - - البالد

 - - - - - اإلنماء

%7.4- 913 ,91 األهلي  1.1%  1.2%  

%0.5- 70,186 70,419 القطاع    0.3%  
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 7102ملخص القوائم المالية للبنوك بنهاية الربع األول 

 المساهمة إلى القطاع     إجمالي حقوق المساهمين

 Q1 2016 Q1 2017 النمو Q1 2016 Q1 2017 المصرف

%1.1- 3,61,9 326719 الرياض  99.,%  91.1%  

%1.4 16372 26,11 الجزيرة  7.4%  7.4%  

%91.1 936293 9961,1 استلمار  3.2%  4.1%  

%7., 976132 976919 األول  3.1%  3.1%  

%1.1 316227 716141 الفرنسي  1.9%  1.1%  

%99.1 396141 716,49 ساب  1.1%  1.3%  

%1., 746191 776142 العربي  2.1%  2.1%  

%1.2 4364,3 496991 سامبا  97.1%  97.2%  

%1.4 196439 426114 الراجحي  94.2%  91.1%  

%93.1 ,,263 6191, البالد  7.1%  7.7%  

%91.9 9162,1 926141 اإلنماء  1.,%  1.1%  

%1.1 961,7, ,11647 األهلي  91.7%  91.9%  

%2.1 347,542 371,067 القطاع      

 المساهمة إلى     النقدية

 القطاع األصول النمو Q1 2016 Q1 2017 المصرف

%,., 7163,1 ,7,6,9 الرياض  93.9%  2.1%  

%9.,9- 61,7, 26779 الجزيرة  1.3%  9.,%  

%77.7- 16432 ,97697 استلمار  1.2%  7.1%  

%911.1 996147 16117 األول  99.1%  3.1%  

%41.1 4,6,13 396321 الفرنسي  77.1%  97.3%  

%1.,3 316917 726191 ساب  71.,%  91.1%  

%1.7 796119 716111 العربي  93.1%  1.1%  

%39.1 436747 336171 سامبا  91.,%  99.4%  

%71.9 16921, 136117 الراجحي  71.1%  91.7%  

%9.3- 976199 ,97611 البالد  77.4%  3.4%  

%1.1 ,77619 776191 اإلنماء  71.1%  1.1%  

%33.9 ,21617 136711 األهلي  91.1%  91.,%  

%73.9 381,068 316,282 القطاع    02.0%  

      (7معدل كفاية رأس المال )تير

   النمو Q1 2016 Q1 2017 المصرف

%91.1 الرياض  92.1%  -1.7%    

%94.1 الجزيرة  71.3%  1.4%    

%91.1 استلمار  91.1%  3.9%    

%91.1 األول  91.1%  7.1%    

%92.4 الفرنسي  92.2%  1.7%    

%92.1 ساب  91.2%  7.2%    

%91.1 العربي  9,.3%  1.1%    

%71.2 سامبا  91.7%  -9.4%    

%71.1 الراجحي  79.7%  1.1%    

%94.1 البالد  91.1%  1.1%    

%77.3 اإلنماء  71.1%  -9.1%    

%92.1 األهلي  91.7%  1.2%    

%08.1 القطاع  09.1%  5.2%    

 المساهمة إلى القطاع     إجمالي األصول

 Q1 2016 Q1 2017 النمو Q1 2016 Q1 2017 المصرف

%4.2- 79,6373 7726119 الرياض  91.3%  1.1%  

%1.1- 16994, 16,73, الجزيرة  3.1%  7.1%  

%9.7 ,12614 1,6314 استلمار  4.4%  4.4%  

%2.1- 91163,1 9116111 األول  4.1%  4.1%  

%99.9 7146311 ,914619 الفرنسي  1.4%  1.7%  

%3.4- 91167,4 9196214 ساب  1.2%  1.4%  

%9.9 9,16472 6117,,9 العربي  2.,%  2.,%  

%9.4- 7396131 7316741 سامبا  91.2%  91.1%  

%4.3 3326731 3736712 الراجحي  94.2%  91.7%  

%1.1 126711 146711 البالد  7.1%  7.,%  

%94.1 ,911671 196,99 اإلنماء  4.7%  4.2%  

%1.2- 4416292 4196111 األهلي  71.,%  71.7%  

%0.1 7,702,831 7,096,325 القطاع      

 المساهمة إلى     صافي االستثمارات

 القطاع األصول النمو Q1 2016 Q1 2017 المصرف

%1.9- 4361,2 ,43617 الرياض  71.3%  99.1%  

%91.1 ,9,631 936227 الجزيرة  71.7%  4.4%  

%99.1 776332 916121 استلمار  77.1%  ,.1%  

%71.1- 916211 776432 األول  91.2%  4.7%  

%,., 736211 776374 الفرنسي  99.,%  ,.4%  

%2.,9- 746417 716311 ساب  93.7%  ,.,%  

%1.3 716,21 746317 العربي  91.7%  ,.1%  

%94.7- 1467,1 36737, سامبا  73.4%  94.,%  

%32.9- 716143 496997 الراجحي  2.2%  2.1%  

%74.2 36244 36117 البالد  ,.1%  9.1%  

%9.9- 6337, 6411, اإلنماء  ,.1%  9.2%  

%1.1- 9116411 9716394 األهلي  74.7%  71.7%  

%9.6- 321,888 401,725 القطاع    06.2%  

      (0معدل كفاية رأس المال )تير

   النمو Q1 2016 Q1 2017 المصرف

%91.1 الرياض  91.,%  -1.7%    

%94.9 الجزيرة  91.1%  9.2%    

%93.1 استلمار  9,.1%  7.1%    

%,.99 األول  93.1%  9.1%    

%91.3 الفرنسي  91.1%  1.4%    

%91.1 ساب  92.2%  7.2%    

%93.2 العربي  94.1%  1.1%    

%71.9 سامبا  91.1%  -9.3%    

%91.2 الراجحي  71.9%  1.1%    

%93.1 البالد  94.1%  9.1%    

%79.2 اإلنماء  71.9%  -9.,%    

%91.1 األهلي  9,.9%  1.2%    

%06.7 القطاع  02.1%  1.8%    
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 إخالء المسؤولية

لية ومييريها وموظفيها ال لمابذلت شركة البالد المالية أقصى جهي للتأكي من أن محتوى المعلومات المذكورة في هذا التقرير صحيحة ودقيقة ومع ذلم فإن شركة البالد ا

 عن ذلم.جة يقيمون أا ضمانات أو تعهيات صراحة أو ضمنًا بشأن محتويات التقرير وال يتحملون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أا مسؤولية قانونية نات

ن األغراض دون الموافقة الخطية م ال يجوز  عادة نسخ أو  عادة توزيع أو  رسال هذا التقرير بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ألا شخص آخر أو نشره كليًا أو جزئيًا ألا غرض 

 المسبقة من شركة البالد المالية 

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

 يعتبر أا  جراء استلمارا يتخذه المستلمر بناًء على هذا التقرير سواًء كان كليًا أو جزئيًا هو مسؤوليته الكاملة وحيه.

ستشار استلمارا مؤهل قبل ى مليس الهيف من هذا التقرير أن يستخي  أو يعتبر مشورة أو خياًرا أو أا  جراء آخر يمكن أن يتحق  مستقبال. لذلم فإننا ننصح بالرجوع  ل

 االستلمار في ملل هذه األدوات االستلمارية.

 تحتفظ شركة البالد المالية بجميع الحقوق المرتبطة بهذا التقرير.

 11911–32تصريح هي ة السوق المالية رقم 

 البالد المالية

 خدمة العمالء

 clientservices@albilad-capital.com البريي االلكتروني:

 1111 – 713 – 99 – ,,1+ اإلدارة العامة:

 1119 – ,99 – 111 الهاتل المجاني:

 إدارة األصول

 abicasset@albilad-capital.com البريي االلكتروني:

 6280 – 290 – 99 – ,,1+  هاتل:

 إدارة الحفظ

 custody@albilad-capital.com البريي االلكتروني:

 6259 – 290 – 99 – ,,1+  هاتل:
 

 إدارة األبحاث والمشورة

 capital.com-research@albilad البريي اإللكتروني:

 6250 – 290 – 99 – ,,1+  هاتل:

 www.albilad-capital.com الموقع على الشبكة:

  إدارة الوساطة

 abicctu@albilad-capital.com البريي االلكتروني:

 6230 – 290 – 99 – ,,1+  هاتل:

 المصرفية االستثمارية

 investment.banking@albilad-capital.com البريي االلكتروني:

 6256 – 290 – 99 – ,,1+  هاتل:


