
 (مليون دينار)

2015/92015/9
2014/92014/12

5.31.2-157,143.2147,043.8148,788.4 إجمالي الميزانية ( األصول + الحسابات النظامية ) 
94,669.194,752.299,430.35.04.9 إجمالي األصول 

64,101.264,335.664,406.30.50.1 إجمالي نقدية وارصدة لدى المصارف
19,420.619,966.920,549.65.82.9 إجمالي القروض والسلفيات والتسھيالت

777.5777.51,277.564.364.3 إجمالي االستثمارت
79,541.278,484.980,138.00.82.1 إجمالي ودائع العمالء 
4,609.34,643.24,850.55.24.5 إجمالي حقوق الملكية 
3,578.53,710.93,814.86.62.8 إجمالي المخصصات

-47.0-264.9256.4140.3 أرباح الفترة
-18,878.019,183.019,183.01.6 مجموع عدد العاملين

--520.0520.0520.0 مجموع عدد الفروع والوكاالت
--67.767.964.8 األصول السائلة / اجمالي األصول %

--20.521.120.7 إجمالي القروض / اجمالي األصول %
--4.94.94.9 حقوق الملكية / اجمالي االصول %

--182.1182.2191.2 إجمالي األصول / عدد الفروع ( مليون دينار )
--5.04.95.2 إجمالي األصول / عدد العاملين ( مليون دينار )

--24.425.425.6 إجمالي القروض /  إجمالي الودائع %
--0.30.30.1إجمالي الربح /  األصول %  (*)

--5.75.52.9إجمالي الربح /  حقوق الملكية %   (*)
(*)  أجمالي الربح قبل خصم المخصصات والضرائب  .

( 1 ) الجدول
   البيانات المالية األساسية للمصارف التجارية

2014/92014/122015/9البيان  /  الفترة
معدل التغير %



 (مليون دينار)

2015/92015/9
2014/92014/12

79,541.278,484.980,138.00.82.1  إجمالي الودائع

1.8-4.5-146,986.845,677.144,863.8- ودائع الحكومة والقطاع العام 
15.1-15.1-5,454.45,458.34,633.4ــ ودائع الحكومة 

3.10.0-41,532.440,218.840,230.4     ــ ودائع القطاع العام 

232,554.432,807.835,274.28.47.5- ودائع القطاع الخاص 

56,379.355,885.458,495.53.84.7  إجمالي الودائع تحت الطلب

4.3-6.6-22,555.821,996.921,061.1  إجمالي الودائع ألجل

3.5-4.1-606.2602.6581.4  إجمالي ودائع االدخار

--70.971.273.0  إجمالي الودائع تحت الطلب /  إجمالي الودائع %

--28.428.026.3  إجمالي الودائع ألجل / إجمالي الودائع %

--0.80.80.7  إجمالي ودائع االدخار /  إجمالي الودائع %

--84.082.880.6  إجمالي الودائع / إجمالي الخصوم %

الجدول ( 2 ) 
مؤشرات الودائع لدى المصارف التجارية 

2014/92014/122015/9البيان  /  الفترة
معدل التغير %



 (مليون دينار)

2015/92015/9
2014/92014/12

19,420.619,966.920,549.65.82.9 إجمالي االئتمان

15,860.16,123.26,429.39.75.0- االئتمان الممنوح للقطاع العام 
213,560.513,843.714,120.34.12.0- االئتمان الممنوح للقطاع الخاص 

8.7-10.3-7,344.97,218.46,587.7 إجمالي السلف االجتماعية (*)
12,075.712,748.513,961.915.69.5القروض الممنوحة لألنشطة االقتصادية األخرى

--37.836.232.1 السلف االجتماعية / إجمالي االئتمان %
--62.263.867.9القروض الممنوحة لألنشطة االقتصادية األخرى/اجمالي االئتمان%

--20.521.120.7 إجمالي االئتمان / إجمالي األصول % 
--24.425.425.6 إجمالي االئتمان / إجمالي الودائع % 

(*) تشمل قروض المرابحة اإلسالمة لألفراد ابتداً من العام 2013 .

الجدول ( 3 )
مؤشرات االئتمان لدى المصارف التجارية 

2014/92014/122015/9البيان  /  الفترة
معدل التغير %


