
2021-للفصل الثاني تحليل مؤشرات االداء الرئيسية

المالحظات2021Q2الوحدةالعملةالمعيارالمؤشرالرمز

معيار بازل- كفاية رأس المال 

CP01a792.2كفاية رأس المال%

M251,660.0عملة محليةBasel IIإجمالي رأس المال التنظيمي

M31,767.0عملة محليةBasel IIاألصول المرجحة للمخاطر

CP02a  787.0إلى األصول المرجحة بالمخاطر (رأس المال األساس)الشريحة األولى%

M250,000.0عملة محليةBasel II (رأس المال المدفوع)الشريحة األولى 

M31,767.0عملة محليةBasel IIاألصول المرجحة للمخاطر

CP03a  787.3األسهم المشتركة في الشريحة األولى إلى األصول المرجحة بالمخاطر%

M250,088.0(select standard)عملة محليةMixedاألسهم المشتركة في الشريحة األولى

M31,767.0عملة محليةMixedاألصول المرجحة للمخاطر

IFSBحسب - كفاية رأس المال 

CP01b  كفاية رأس المال(IFSB)79220.6%

M251,660.0عملة محلية(select standard)إجمالي رأس المال التنظيمي

M317.7عملة محلية(select standard)األصول المرجحة للمخاطر

CP02b  إلى األصول المرجحة بالمخاطر  (رأس المال األساس)الشريحة األولى(IFSB)787.0%

M250000عملة محلية(select standard) (رأس المال األساس)الشريحة األولى 

M31,767.0عملة محلية(select standard)األصول المرجحة للمخاطر

CP03b  األسهم المشتركة في الشريحة األولى إلى األصول المرجحة بالمخاطر(IFSB)787.3%

M250,088.0عملة محلية(select standard)األسهم المشتركة في الشريحة األولى

M31,767.0عملة محلية(select standard)األصول المرجحة للمخاطر

جودة الموجودات

CP04   0.0نسبة التمويل غير المنتج إلى اجمالي التمويل%

M0.0عملة محليةالتمويل غير المنتج

M557,324عملة محليةاجمالي التمويل

CP05 نسبة صافي التمويل غير المنتج إلى رأس المال التنظيمي%

M0.0عملة محليةصافي التمويل غير المنتج

M251,660.0عملة محليةإجمالي رأس المال التنظيمي

CP06 0.0مخصص التمويل غير المنتج إلى التمويل غير المنتج%

M0.0عملة محليةمخصص التمويل غير المنتج

M0.0عملة محليةالتمويل غير المنتج

العوائد

CP07  العوائد إلى األصولROA-0.3%

M-788عملة محلية(الخ...قبل الضرائب والزكاة ،)صتفي الدخل 

M267,739.0عملة محليةإجمالي األصول

CP080.3-العائد إلى حقوق الملكية%

M-788عملة محلية(الخ...قبل الضرائب والزكاة ،)صتفي الدخل 

             M247,762عملة محليةحقوق الملكية

CP09 139.2-صافي هامش الربح%

M-788عملة محلية(الخ...قبل الضرائب والزكاة ،)صتفي الدخل 

M566عملة محليةإجمالي الدخل

CP10 89.7المصاريف التشغيلية الى الدخل االجمالي%

M499.0عملة محليةالمصاريف التشغيلية 

M556.0عملة محليةإجمالي الدخل

الرافعة

CP11 93.4رأس المال إلى الموجودات%

M250,000.0عملة محلية (رأس المال المدفوع)الشريحة األولى 

M267,739عملة محليةإجمالي األصول

CP12 6529.1الرافعة المالية%

M250,000.0عملة محلية (رأس المال المدفوع)الشريحة األولى 

M3,829.0عملة محليةاجمالي التعرضات داخل وخارج الميزانية

السيولة

CP13 68.4األصول السائلة إلى إجمالي األصول%

M183,207.0عملة محليةاألصول السائلة

M267,739.0عملة محليةإجمالي األصول

CP14 5700.3األصول السائلة إلى إجمالي الخصوم قصيرة األجل%

M183,207.0عملة محليةاألصول السائلة

M3,214.0عملة محلية إجمالي الخصوم قصيرة األجل

CP15  نسبة تغطية السيولةLCR1806.8%

M181,292عملة محليةاألصول السائلة عالية الجودة

M10,034عملة محليةإجمالي صافي التدفقات الخارجة

CP16 1153.9نسبة صافي التمويل المستقر%

M256,406.0عملة محليةالتمويل المستقر المتاح

M22,221.0عملة محليةالتمويل المستقر المطلوب

CP17 11.0صافي مراكز القطع المفتوحة إلى إجمالي رأس المال التنظيمي%

M27,643.0عملة محليةصافي مراكز القطع المفتوحة

M251,660.0عملة محليةإجمالي رأس المال التنظيمي

CP18 139.4التعرضات الكبيرة إلى إجمالي رأس المال التنظيمي%

M3,507.0عملة محليةقيمة التعرضات الكبيرة

M2,516.6عملة محليةإجمالي رأس المال التنظيمي

CP19  98.5-نمو التمويالت لقطاع األفراد%

M557.0عملة محليةإجمالي التمويل في نهاية الفترة

M38,055.0عملة محليةإجمالي التمويل في نهاية نفس الفترة للسنة السابقة

المالحظات2021Q1الوحدةالعملةالمؤشرالرمز

AD010.0الدخل الموزع الصحاب حسابات االستثمار إلى إجمالي الدخل الناشئ من األصول الممولة من الودائع االستثمارية%

Income distributed to IAHعملة محليةM0.0

Total income from assets funded by PSIAعملة محليةM0.0

AD02 1.2إجمالي حسابات خارج الميزانية  إلى إجمالي أصول%

M3,271.0عملة محليةإجمالي الحسابات خارج الميزانية

M267,739.0عملة محليةإجمالي األصول

AD03 0.9المطلوبات بالعملة األجنبية إلى إجمالي المطلوبات%

M2,478.0عملة محليةإجمالي المطلوبات بالعملة األجنبية

M267,739.0عملة محليةإجمالي المطلوبات

AD04 0.0التمويل بالعملة األجنبية إلى إجمالي التمويل%

M0.0عملة محليةإجمالي التمويل بالعملة األجنبية

M557.0عملة محليةاجمالي التمويل

AD05 0.0قيمة حيازات الصكوك إلى رأس المال التنظيمي%

M0.0عملة محليةقيمة حيازات الصكوك

M2,516.6عملة محليةإجمالي رأس المال التنظيمي

AD06 قيمة او نسبة التمويالت المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية حسب األنشطة االقتصادية

M557عملة محليةقيمة التمويالت المتوافقة مع الشريحة اإلسالمية

الحساسية تجاه المخاطر

المؤشرات المالية اإلسالمية االحترازية اإلضافية

:(الدوالر األمريكي/ العملة المحلية )سعر الصرف في نهاية الفترة 
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التوزيع القطاعي

M12.0%عملة محليةالزراعة والحراجة والصيد وصيد األسماك (أ)

(select unit)(select currency)التعدين واستغالل المحاجر (ب)

M20.0%عملة محليةالتصنيع (ج)

(select unit)(select currency)امدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء (د)

(select unit)(select currency)اإلمداد بالمياه ؛ الصرف الصحي وإدارة النفايات (هـ)

Mعملة محليةالبناء (و)

382.0%(select unit)(select currency)تصليح السيارات والدراجات النارية. تجارة الجملة والتجزئة (ز)

(select unit)(select currency)النقل والتخزين (ح)

143.0%(select unit)(select currency)أنشطة خدمات اإلقامة والطعام (ط)

(select unit)(select currency)المعلومات واالتصاالت (ي)

(select unit)(select currency)األنشطة المالية والتأمينية (ك)

(select unit)(select currency)األنشطة العقارية (ل)

(select unit)(select currency)األنشطة المهنية والعلمية والتقنية (م)

(select unit)(select currency)األنشطة اإلدارية وخدمات الدعم (ن)

(select unit)(select currency)اإلدارة العامة والدفاع ؛ الضمان االجتماعي اإلجباري (س)

(select unit)(select currency)التعليم (ع)

(select unit)(select currency)أنشطة صحة اإلنسان والعمل االجتماعي (ف)

Mعملة محليةالفنون والترفيه واالستجمام (ص)

Mعملة محلية(تصدير)أنشطة الخدمات األخرى  (ق)

(select unit)(select currency)أنشطة األسر المعيشية كأرباب عمل (ر)

Mعملة محليةالتمويل اآلخر لألسر (ر)

(select unit)(select currency)أنشطة المنظمات والهيئات التي تتجاوز الحدود اإلقليمية (ش)

(select unit)(select currency)التمويل لغير المقيمين (*ش )

AD07  إجمالي التمويل غير المنتج موزع حسب األنشطة االقتصادية (نسبة)قيمة

(select unit)(select currency)قيمة إجمالي التمويل غير المنتج

النشاط االقتصادي

(select unit)(select currency)الزراعة والحراجة والصيد وصيد األسماك (أ)

(select unit)(select currency)التعدين واستغالل المحاجر (ب)

(select unit)(select currency)التصنيع (ج)

(select unit)(select currency)امدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء (د)

(select unit)(select currency)اإلمداد بالمياه ؛ الصرف الصحي وإدارة النفايات (هـ)

(select unit)(select currency)البناء (و)

(select unit)(select currency)تصليح السيارات والدراجات النارية. تجارة الجملة والتجزئة (ز)

(select unit)(select currency)النقل والتخزين (ح)

(select unit)(select currency)أنشطة خدمات اإلقامة والطعام (ط)

(select unit)(select currency)المعلومات واالتصاالت (ي)

(select unit)(select currency)األنشطة المالية والتأمينية (ك)

(select unit)(select currency)األنشطة العقارية (ل)

(select unit)(select currency)األنشطة المهنية والعلمية والتقنية (م)

(select unit)(select currency)األنشطة اإلدارية وخدمات الدعم (ن)

(select unit)(select currency)اإلدارة العامة والدفاع ؛ الضمان االجتماعي اإلجباري (س)

(select unit)(select currency)التعليم (ع)

(select unit)(select currency)أنشطة صحة اإلنسان والعمل االجتماعي (ف)

(select unit)(select currency)الفنون والترفيه واالستجمام (ص)

(select unit)(select currency)(تصدير)أنشطة الخدمات األخرى  (ق)

(select unit)(select currency)أنشطة األسر المعيشية كأرباب عمل (ر)

(select unit)(select currency)التمويل اآلخر لألسر (ر)

(select unit)(select currency)أنشطة المنظمات والهيئات التي تتجاوز الحدود اإلقليمية (ش)

(select unit)(select currency)التمويل لغير المقيمين (*ش )

AD08 قيمة او نسب العوائد حسب النوع الرئيسي للعقد المتوافق مع الشريعة

M16عملة محليةإجمالي العوائد

M16عملة محليةالمرابحة

(select unit)(select currency)التورق/     المرابحة السلعية 

(select unit)(select currency)سلم

(select unit)(select currency)االستصناع

(select unit)(select currency)إجارة منتهية بالتمليك/ إجارة 

(select unit)(select currency)مضاربه

(select unit)(select currency)مشاركة

(select unit)(select currency)مشاركة متناقصة

(select unit)(select currency)الوكالة

(select unit)(select currency)القرض الحسن

(select unit)(select currency)1 (يرجى التحديد)أخرى 

(i)(select currency)(select unit)

(ii)(select currency)(select unit)

(iii)(select currency)(select unit)

(select unit)(select currency)            أخرى 

المؤشرات اإلسالمية المالية الهيكلية



المالحظات2021Q1الوحدةالعملةالمؤشرالرمز

BS01عدد الفروع اإلسالميةn.aG

n.aG5عدد فروع المصرف المحلية

ATMn.aGعدد الصراف اآللي 

BS02عدد الموظفينn.aG62

BS03عملة محليةإجمالي األصولM267,739

M557عملة محلية(باستثناء التمويل بين المصارف)إجمالي التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية 

(select unit)(select currency)مقتنيات صكوك

(select unit)(select currency)األوراق المالية األخرى المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية

(select unit)(select currency)التمويل بين المصارف

M267,182عملة محليةجميع األصول األخرى

BS04 عملة محليةالمطلوبات وحقوق الملكية/ إجمالي التمويلM267,739

(select unit)(select currency)(PSIA)حسابات االستثمار لتقاسم األرباح 

Mعملة محلية(مرابحة ، مرابحة سلع ، إلخ)تمويالت أخرى مجزية 

(select unit)(select currency)(الحساب الجاري ، وديعة)التمويل غير التراكمي 

(select unit)(select currency)الصكوك المصدرة

(select unit)(select currency)األوراق المالية األخرى المتوافقة مع أحكام الشريعة المصدرة

(select unit)(select currency)الخصوم بين المصارف/ التمويل 

M17,651عملة محليةجميع الخصوم األخرى

M250,088عملة محليةرأس المال واالحتياطيات

BS05عملة محليةإجمالي اإليراداتM575

(select unit)(select currency)على أساس التمويل

(select unit)(select currency)(.صكوك ، أوراق مالية أخرى متوافقة مع أحكام الشريعة ، إلخ)قائم على االستثمار 

(select unit)(select currency)على أساس الرسوم

(select unit)(select currency)آخر

BS06عملة محليةاألرباح قبل الضرائب والزكاةM-788

BS07 التمويل حسب نوع العقد المتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية (أو نسبة)قيمة

M557%عملة محليةإجمالي التمويل

M557%عملة محليةالمرابحة

(select unit)(select currency)التورق/ المرابحة السلعية 

(select unit)(select currency)سلم

(select unit)(select currency)االستصناع

(select unit)(select currency)إجارة منتهية بالتمليك/ إجارة 

Mعملة محليةمضاربه

Mعملة محليةمشاركة

Mعملة محليةمشاركة متناقصة

(select unit)(select currency)الوكالة

(select unit)(select currency)القرض الحسن

(select unit)(select currency)1 (يرجى التحديد)أخرى 

(i)(select currency)(select unit)

(ii)(select currency)(select unit)

(iii)(select currency)(select unit)

0%(select unit)(select currency)أخرى

BS08ً (select unit)(select currency)إجمالي األصول لدى المصارف المهمة نظاميا

Source:  

Note: 

n.aغير قابل للتطبيق

يشير إلى أن البيانات غير متوفرة)…(

1Compilers are requested to report the values from other types of 

Shariah-compliant contracts, if any, by extending the list (for example, 

Bai Ajil, Bai Bithaman Ajil  (BBA), Ju'alah  etc.(. Thereafter, the ‘Other’ 

category covers the remaining amount.


