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 9102 سبتمبر       في دول مجلس التعاون الخليجيأداء قطاع البنوك 

 

 ... رتفاعاالإلى ة العائد على االئتمان واجمالي ايرادات قطاع البنوك الخليجيبارتفاع ايرادات الفائدة يدفع 

بقيمة  9102سجل قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي أحد أكبر معدالت نمو إجمالي األصول خالل الربع الثاني من العام 

في المائة بينما بلغ معدل النمو  921تريليون دوالر أمريكي2 وسجلت األصول نمواً على أساس ربع سنوي بنسبة  9292اجمالية بلغت 

يما يعد من أعلى المعدالت المسجلة على مدى الفترات الربع سنوية القليلة الماضية2 ويعزى النمو في المقام األول في المائة ف 426السنوي 

في المائة مقارنة بالربع السابق، بينما ارتفعت الميزانيات العمومية للبنوك  922إلى نمو أصول البنوك التقليدية التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 

في المائة بقيمة اجمالية بلغت  022في المائة2 وكان نمو األصول المدرة للدخل أقل هامشياً، حيث سجل نمواً بنسبة  022اإلسالمية بنسبة 

لقروض بلغ معدل نمو صافي ا كماتريليون دوالر أمريكي بما يشير إلى تسجيل األصول غير المدرة للدخل لمعدل نمو أعلى نسبيا2ً  02.4

تريليون دوالر أمريكي بعد ارتفاعه بأكثر من الضعف خالل الربع  0224وصوالً إلى  9102في المائة في الربع الثاني من العام  122

 السابق2
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ئة على أساس ربع سنوي فيما يعد أعلى معدل نمو على مدار األرباع الثمانية في الما 922ودائع العمالء بنسبة  نمت من جهة أخرى،

في المائة، مسجلة بذلك أدنى معدالتها على مدى األرباع التسعة الماضية  126.الماضية2 ونتيجة لذلك، بلغت نسبة القروض إلى الودائع 

ما دون مستوى المعايير الدولية2 وتشير تلك النسبة المنخفضة أيضاً إلى القدرات اإلضافية المتاحة أمام البنوك الخليجية لتمويل  استمرتو

 مشاريع البنية التحتية المستقبلية في المنطقة ودعم نمو القطاع الخاص، ال سيما القطاع غير النفطي2

مليار  0622سنوي ليصل إلى  ربع في المائة على أساس 124ت الفائدة نمواً هامشياً بنسبة أما على صعيد الربحية، فقد شهد صافي إيرادا

2 من جهة أخرى، ظلت 9102بعد أن شهد تراجعاً هامشياً خالل الربع األول من العام  9102دوالر أمريكي خالل الربع الثاني من العام 

الر أمريكي مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي وهو األمر الذي نتج عنه مليار دو 421اإليرادات من غير الفائدة ثابتة عند مستوى 

في المائة2 وأدى  120، بنمو بلغت نسبته 9102مليار دوالر أمريكي في الربع الثاني من العام  9122بلوغ اجمالي إيرادات البنوك 
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(مليار دوالر أمريكي)إجمالي األصول –قطاع البنوك الخليجية 

البنك التقليدي بنك اسالمي
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في المائة  2204إلى انخفاض هامشي في صافي هامش الفائدة من  االرتفاع النسبي لألصول المدرة للدخل مقارنة بصافي إيرادات الفائدة

 9102في المائة في الربع الثاني من العام  2202إلى  9102في الربع األول من العام 

اليف إلى الدخل التي بلغت نسبة التك خفضالتكاليف التي بذلتها البنوك اإلقليمية في  كفاءة وبالنسبة للنفقات التشغيلية، ساهمت جهود تحسين

في المائة، وتعد تلك النسبة من أدنى المستويات المسجلة للبنوك الخليجية2 إال ان زيادة المخصصات خالل هذا الربع أدت إلى  2.20

في المائة خالل  029في المائة على أساس ربع سنوي، في حين استقر معدل النمو السنوي عند مستوى  020انخفاض صافي الدخل بنسبة 

 2 ويعزى نمو المخصصات في المقام األول الرتفاع مخصصات انخفاض القيمة للبنوك السعودية91022الربع الثاني من العام 

في المائة، حيث  .22على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بارتفاع بلغت نسبته  صافي هامش الفائدةوسجلت السعودية أعلى معدل 

 الماضية2 وقامت المملكة بمواءمة سياسة أسعار الفائدة رباعأظهرت المملكة تحسنا ثابتا في معايير الربحية الرئيسية على مدى العشرة أ

من أجل الحفاظ على ربط عملتها بالدوالر األمريكي2 ونتج عن ذلك إقرار  الرئيسية الخاصة بها بما يتماشى مع أسعار الفائدة األمريكية

البنك المركزي السعودي لنفس الزيادات التي طبقتها الواليات المتحدة على أسعار الفائدة األمريكية منذ العام الماضي وهو األمر الذي 

 أدى إلى ارتفاع صافي هامش الفائدة2

 

 ليجيةقطاع البنوك الخ –أبرز النقاط 

بنكاً مدرجاً في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي عن  49يشمل هذا التقرير تحليل البيانات المالية التي تم اإلعالن عنها من قبل 

2 وتم تجميع البيانات المصرفية الفردية على مستوى كل دولة منفردة حيث يوجد اختالفات هامشية في البيئة 9102ربع الثاني من العام ال

ظيمية واإلشرافية لكل منها2 ونعتقد أن الرسوم البيانية والجداول تعكس بشكل مالئم طبيعة وهيكل النظم المالية والجهات االشرافية التن

 ةجيتحليل أحدث البيانات المالية لقطاع البنوك الخلي بناء علىوالعمليات النقدية لكل دولة على حدة2 وتتضمن أبرز المالحظات الرئيسية 

 النقاط التالية:  

  اإلمارات تواصل ريادتها من خالل زيادة حصة مساهمتها في اجمالي األصول الخليجية -جمالي األصول إ

خالل  ةل أحد أكبر معدالت النمو الفصلييما أدى إلى تسجمظل نمو إجمالي األصول إيجابيا في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي 

2 وعلى المستوى الفردي لكل دولة على حدة، تواصل اإلمارات االحتفاظ بأكبر حصة من إجمالي أصول 9102الربع الثاني من العام 

في المائة من إجمالي  .202 نسبة مليار دوالر أمريكي أو ما يعادل 01.البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة بلغت 

ألصول على أساس ربع سنوي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي ليجية2 كما سجلت البنوك اإلماراتية أكبر نمو أصول البنوك الخل

ساهم في تعزيز نمو أصول البنوك اإلماراتية عمليات الدمج بين البنوك، حيث تم اندماج مصرف وفي المائة2  922بارتفاع بلغت نسبته 

ما أدى إلى إضافة أصوله إلى اجمالي أصول قطاع البنوك مأبوظبي التجاري وبنك االتحاد الوطني الهالل، أحد البنوك الخاصة، مع بنك 

في المائة بنهاية الربع  9.29 مليار دوالر أمريكي أو 499المدرجة2 وجاءت السعودية في المركز الثاني، حيث بلغت أصولها اإلجمالية 

في المائة على أساس ربع سنوي2 وضمن البنوك المدرجة في المملكة، كان البنك  920بعد أن سجلت نمواً بنسبة  9102الثاني من العام 

في المائة في حين سجلت البنوك  .02عن تراجع قيمة األصول خالل الربع بنسبة  أعلنالسعودي الفرنسي هو البنك السعودي الوحيد الذي 

  2العشرة المتبقية نمواً 
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 يزال غير مستغل بقدر كافاإلقراض ما  -نسبة القروض إلى الودائع 

2 وقامت البنوك المدرجة في سلطنة عمان، 9102في المائة في الربع الثاني من العام  122انخفضت وتيرة نمو صافي القروض إلى 

، باإلعالن عن تسجل أكبر 9102والتي كانت قد سجلت أعلى معدل نمو على أساس ربع سنوي في اإلقراض في الربع األول من العام 

سنوي2 حيث أعلنت أربعة من أصل ثمانية بنوك  ربع في المائة على أساس 0129بنسبة  9102انخفاض في الربع الثاني من العام  معدل

مدرجة في سلطنة عمان عن انخفاض معدالت اإلقراض، وكان النصيب األكبر للتراجع على أساس ربع سنوي من نصيب بنك صحار 

في المائة، تليها اإلمارات والكويت  920حرين بتسجيل أقوي معدل لنمو صافي القروض بنسبة )صحار الدولي( وبنك نزوى2 وتميزت الب

بنكاً مدرجاً  49من أصل  91أما على المستوى الفردي لكل بنك على حدة، سجل  على التوالي2 ،في المائة 022في المائة و 920بنسبة 

ل الربع الحالي2 وفي اإلمارات، سجل بنك الفجيرة الوطني أعلى معدل في دول مجلس التعاون الخليجي انخفاضاً في صافي القروض خال

في المائة، في حين سجلت البنوك الكبرى مثل بنك أبو ظبي األول وبنك أبو ظبي التجاري معدالت نمو بلغت  424نمو في القروض بنسبة 

مليار دوالر  2029مارات دبي الوطني عند مستوى على التوالي، واستقر صافي قروض بنك اإل، في المائة .92في المائة )معدلة( و 6

في المائة، في حين  0أمريكي2 وفي الكويت، كان بيت التمويل الكويتي هو البنك الوحيد الذي سجل تراجع في صافي القروض بنسبة 

الكويت الدولي نمواً بنسبة  في المائة، في حين سجل بنك 01تفوق أداء البنوك الصغيرة، وأعلن بنك وربة عن نمو محفظة القروض بنسبة 

 في المائة2 026في المائة خالل هذا الربع2 وكان نمو قروض بنك الكويت الوطني هامشياً بارتفاع بلغت نسبته  420
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الخليجي2 ونتيجة لذلك سجلت البنوك الخليجية أسرع وتيرة وظل نمو ودائع عمالء البنوك الخليجية إيجابياً في كافة دول مجلس التعاون 

 .024في المائة، أي أربعة أضعاف النمو الذي تم تحقيقه بنهاية الربع السابق، ليصل إلى  922نمو منذ األرباع العشرة األخيرة بنسبة 

في  .92لمائة، تليها اإلمارات والكويت بنسبة في ا 222تريليون دوالر أمريكي2 وسجلت البنوك السعودية أكبر معدل نمو للودائع بنسبة 

في المائة2 وسجلت كافة البنوك  126على التوالي، في حين سجلت البنوك القطرية أبطأ معدل نمو بنسبة  ،في المائة  929المائة و 

أكبر نمو  سجل بنك اإلنماءوبع2 السعودية، باستثناء البنك السعودي الفرنسي، نمواً على أساس ربع سنوي في ودائع العمالء خالل هذا الر

 622في المائة2 وارتفعت ودائع عمالء البنك األهلي التجاري بنسبة  .02في المائة، تبعه بنك الجزيرة بنسبة  22.في ودائع العمالء بنسبة 

في المائة خالل  426سبة في المائة على أساس ربع سنوي2 وفي اإلمارات، وسجل بنك أبو ظبي األول أكبر معدل نمو في ودائع العمالء بن

 مليار دوالر أمريكي2 01026الربع، حيث بلغت  
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وأدى تسارع وتيرة نمو ودائع العمالء بالنسبة إلى صافي القروض إلى انخفاض نسبة القروض إلى الودائع للبنوك الخليجية2 وسجلت 

في المائة، تبعتها  42في المائة بتسجيلها نمواً بنسبة  1.، والتي تراجعت دون مستوى الربع خالل ودائعالالبحرين أدنى نسبة قروض إلى 

في المائة، تليها  2.26في المائة2 من جهة أخرى، سجلت البنوك العمانية أعلى نسبة قروض إلى الودائع والتي بلغت  220.الكويت بنسبة 

 91022في المائة خالل الربع الثاني من العام  2126البنوك القطرية بنسبة 

 

  وصافي ايرادات الفائدة كان المحرك الرئيسي للنم –إجمالي إيرادات البنوك الخليجية 

على خلفية نمو  9102مليار دوالر أمريكي في الربع الثاني من العام  9122بلغت إيرادات البنوك المدرجة في البورصات الخليجية 

مليار دوالر أمريكي2 وسجلت قطر أعلى معدل صافي  421صافي إيرادات الفائدة، بينما ظلت اإليرادات من غير الفوائد ثابتة عند مستوى 

في المائة في حين سجلت معظم الدول األخرى نمواً هامشيا2ً وتراجع اإلجمالي بالنسبة للبنوك العمانية  .92الفائدة بنسبة نمو إيرادات 

في المائة خالل هذا الربع2 أما في قطر، سجلت أربعة من أصل ثمانية بنوك تراجعاً في صافي إيرادات الفائدة خالل هذا الربع،  021بنسبة 

في المائة و  .22في المائة على أساس ربع سنوي، هذا إلى جانب نمو بنسبة  622ل بنك قطر الوطني نمواً بنسبة يإال ان في ظل تسج

ً لتعويض  ،من قِبل البنك التجاري القطري والمصرف الخليجي التجاري ،على التوالي ،في المائة 022 على التوالي، كان ذلك كافيا

  ة خالل الربع2االنخفاض في إجمالي صافي إيرادات الفائد
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أما على صعيد البنوك السعودية، فلم تشهد صافي إيرادات الفائدة أي تغير يذكر مقارنة بالربع السابق بعد أن تمكنت البنوك السعودية 

بالكامل2 وكان أداء البنوك  والبنك السعودي لالستثمار البريطانياألخرى من تعويض التراجع الذي سجله كال من سامبا والسعودي 

في المائة( ومصرف اإلمارات اإلسالمي  4اإلماراتية مختلطاً، حيث أعلن كل من بنك أبو ظبي األول عن نمو صافي إيرادات الفائدة )+

ل كال من بنك أبو ظبي التجاري )معدل( وبنك أم في المائة( والذي قابله تراجع من قب 922في المائة( وبنك دبي التجاري )+ 022)+ 

 القيوين الوطني2  

 

 صافي هامش الفائدة للبنوك الخليجية ؤثر بشكل هامشي علىارتفاع األصول المدرة للدخل ي –صافي هامش الفائدة 
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في المائة، إال انها شهدت  229 نسبةظلت معدالت صافي هامش الفائدة للبنوك الخليجية مستقرة على مدار ثالثة أرباع متتالية عند بعد أن 

في المائة في المتوسط2 ويعزى هذا التراجع في المقام األول إلى  220لتصل إلى نسبة  9102خالل الربع الثاني من العام هامشيا تراجعاً 

لمدرة للدخل والتي كانت كافية لتعويض نمو إيرادات الفائدة على خلفية ارتفاع متوسط أسعار الفائدة في دول مجلس التعاون نمو األصول ا

السعودية نموا متواصالً على صعيد صافي هامش الفائدة على مدار الفصول العديدة الماضية على خلفية ارتفاع أسعار  تالخليجي2 وشهد
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 221في المائة و  220في المائة، تبعها كال من اإلمارات والكويت بنسبة  .22 عندكة أعلى نسبة نمو في المنطقة الفائدة2 كما سجلت الممل

في المائة2 وعلى مستوى الدول الست،  924على التوالي2 في المقابل، سجلت قطر أقل معدل نمو خالل العام والذي بلغت نسبته  ،في المائة

 91022ة فقط نمواً على أساس ربع سنوي في صافي هامش الفائدة خالل الربع الثاني من العام سجلت البنوك السعودية والعماني

 

  جهود تحسين كفاءة التكاليف تؤتي ثمارها –معدل التكاليف إلى الدخل 

 

 المصدر: التقارير المالية للبنوك، رويترز، وبحوث كامكو

 2أدت تدابير التحسين المستمر لفعالية التكلفة التي نفذتها البنوك الخليجية إلى تحسن ملحوظ في نسبة التكاليف إلى الدخل لقطاع البنوك

في المائة في  2.20حيث واصلت تلك النسبة تراجعها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خالل الفصول العديدة الماضية وبلغت 

2  وواصلت قطر االحتفاظ بأكثر النماذج فعالية من حيث التكاليف، حيث بلغت نسبة التكاليف إلى الدخل 9102من العام الربع الثاني 

في المائة في الربع  2620و  9102في المائة في الربع األول من العام  2020مقابل  9102في المائة خالل الربع الثاني من العام  2026

تأثير الحجم بصورة واضحة، حيث سجلت البنوك صغيرة الحجم في البحرين وسلطنة عمان نسبة أعلى  2 وبرز2018الثاني من العام 

 على التوالي2 ،في المائة 6.26في المائة و  6.29من التكاليف إلى الدخل والتي بلغت 
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(٪)نسبة التكلفة إلى الدخل –قطاع البنوك الخليجية 
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 ارتفاعاً حاداً على خلفية زيادة مخصصات البنوك السعودية –مخصصات خسائر القروض 

 

 ر: التقارير المالية للبنوك، رويترز، وبحوث كامكوالمصد

مليار دوالر أمريكي خالل الربع  220شهدت مخصصات خسائر القروض الفصلية لقطاع البنوك الخليجية ككل ارتفاعاً حاداً حيث بلغت 

مخصصات خسائر القروض في كافة 2 وارتفعت 9102مليار دوالر أمريكي في الربع األول من العام  926مقابل  9102الثاني من العام 

في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام  000الدول الخليجية دون استثناء، وجاءت السعودية في الصدارة بارتفاع مخصصاتها بنسبة 

ئي الرقم لنمو قيمة جميع البنوك تقريبا نمو ثنا سجلت2 و9102مليار دوالر أمريكي خالل الربع الثاني من العام  029الماضي لتصل إلى 

مخصصات خسائر القروض باستثناء بنك الجزيرة الذي سجل انخفاضاً في الربع2 وسجلت البنوك الكويتية ثاني أكبر زيادة لمخصصات 

 91022في المائة في الربع الثاني من العام  9029خسائر القروض على أساس ربع سنوي والتي ارتفعت بنسبة 

 

0.58 1.19 0.86 0.35
0.08 0.06

الكويت السعودية اإلمارات قطر البحرين عمان

مليار دوالر أمريكي-مخصص خسائر القروض 


