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الدسملة 

السيقية 

 )مليين ريال(

الفائد على 

 السهم )ريال(

السفد 

 للفائد*

سفد 

اإلغال  

 )ريال(*

  00.12  1.60  0.71  772631 الدياض

  06.32  7.11  7.21  12002 الجزيدة

  06.21  3.12  0.23  12111 اس ثمار

  06.02  2.21  0.31  072271 الهيلندي

  60.21  2.10  7.73  622111 الفدنس 

  60.11  3.67  6.20  702111 ساب

  01.21  2.11  6.21  012211 الفدب 

  60.70  1.61  6.21  162261 سامبا

  13.11  06.62  1.22  272102 الدا ح 

  01.11  01.17  0.76  002131 البالا

  07.00  06.22  0.10  022221 االنماف

  11.71  1.12  1.12  112321 األال 

    1.30  6.22  7112302 القطاع
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 البالا االس ثمار الجزيدة االنماف الهيلندي الفدب  الفدنس  ساب الدياض سامبا الدا ح  األال 

  ا   الد ل اإليدااات

 ملخه  
 
  ا بصص   6102تباطأ نمي القدوض المصد ية  الل الدبع األول  من صلصً نصمصي  %    2.7بشكل طفيف  حصيصس سصج 

%    الدبصع الصمصمصا صل 01.3مليار اوالر(  ، مقارنة  بنمي  731مليار ريال ) 02101على أساس سنيي ل بلغ  

 .  6101من عام 

  لً  نميآ  بص  111مليار ريصال )  02232%  قط ل صل إلى   1.0وتباطأ نمي الياائع  بدر ة أكبد  ،  حيس  سج 

 .  6101%    الدبع المما ل من الفام 2.6مليار اوالر(  مقارنة بنمياا  

  ملصيصار  113% ل صل إلى 61وتدا فً محفظة  االس ثمارات المصد ية بنهاية الدبع األول من اتا الفام  بص

 مليار اوالر(    الدبع المما ل من الفام السابق. 072مليار ريال ) 112مليار اوالر(  مقابل  011ريال ) 

  لً نميآ  بص %  قط مقارنة بالدبع المما ل من 6.1وأاى ذلك  ل باطؤ نمي المي ياات المصد ية  حيس سج 

%    الدبع األول مصن 1.1، مقارنة بنمياا مليار اوالر(  112مليار ريال ) 2,198الفام السابق   ل صل إلى 

 .6101عام 

   أرباح البنيك السفياية بص ً مليار ريال  00.36% عن أرباح الدبع المما ل من الفام السابق  ل صل إلى 1نم 

 مليار اوالر(. 7.06)

  أاى نمي القدوض  بدر ة أسدع من نمي الياائع الى ارتفع مفدل القدوض إلى الياائع  بنهاية الصدبصع األول

 %  لنفس الف دة من الفام السابق. 33.71% مقارنة بص 11.13نقطة أساس ليبلغ  306بياقع  6102من 

   ص     02.11مصقصارنصة بصص 6102% بنهاية الصدبصع األول مصن عصام 02.61بلغً كفاية رأس المال األساس  %

%  مصقصارنصة             01الدبع المما ل من الفام السابق، بينما بصلصغصً كصفصايصة رأس الصمصال األسصاسص  والصمصسصانصد 

 % للدبع المما ل من الفام السابق.03.21بص  

  مقارنة بالدبع المما ل من الفام  6102%    الدبع األول من عام 02.6ارتففً مخصصات االئ مان بنسبة

بسبب ارتفاع مصخصصصصصات قصطصاع الشصدكصات  بصنصحصي مليار ريال(،  111مليار ريال ) 02212السابق ل صل إلى 

% عن الصفص صدة 1% عن الف دة المقابلة من الفام السابق ، بينما انخفضً مخصصات قطاع ال جزئة  بص 22.1

 المقابلة .

  نقطة أساس  ليبلغ بنهاية الدبع األول مصن اصتا  03مفدل اامش الفائد للقطاع المصد   بنحي  انخفض

 % للدبع المما ل من الفام السابق . 7.03% مقارنة  بص 7الفام  

   وبلغ مضاعف القيمة الصد ص صديصة 01.11بلغ م يسط الفائد على حقي  المساامين بنهاية الدبع األول ،%

 مدة.  1.30مدة بينما بلغ مضاعف السفد للفائد  0.67
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 نمي القدوض نمي الياائع القدوض الياائع

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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 لمحة اق صااية
،  ويد ع ذلك  6101%    الدبع األول من عام 1.2% على أساس سنيي مقارنة بنمي 1.0تباطأ نمي الياائع المصد ية    البنيك السفياية  الل الدبع األول من اتا الفام ليبلغ  

سااصم  ص   تصدا صع السصيصيلصة ما النخفاض االيدااات الفامة بسبب انخفاض أسفار النفط ، حيس أاى انخفاض أسفار النفط الى تدا ع مس ييات السييلة    القطاع المصد  ،  ك

يمة بالديال ل مييل االنفا  الفام ، وانفكس ذلك  على ارتفاع مطليبات مصارف من القطاع الفام بنهصايصة الصدبصع ال ا دار الحكيمة لفدة ا دارات من السندات الحكيمية المحلية المق 

مصلصيصار  76.6ملصيصار ريصال ) 061.2% عن نفس الف دة من الفام السابق ، بلغً السندات الحكيمية منها 26مليار اوالر( بنمي سنيي بلغ   16.2مليار ريال ) 020ل صل إلى  6102األول 

مليار اوالر( كصمصا  73.7مليار ريال )  072.1% ، بلغً السندات الحكيمية منها  11مليار اوالر(  بنمي سنيي بلغ  12.3مليار ريال )012اوالر( .  واس مد االرتفاع بنهاية شهد أبديل ل بلغ 

 . 6102   نهاية أبديل 

     7، كما تدا ع عدض الصنصقصيا الشصامصل ن 6101%    الدبع األول من عام 07.2% على أساس سنيي مقارنة بنميه  6.6بنهاية الدبع األول من اتا الفام بص  6وتدا ع عدض النقيا ن 

عصلصى أسصاس سصنصيي       6102بنهاية شهد أبديل  7و ن 6%    نفس الف دة من الفام السابق . واس مد ال دا ع    عدض النقيا ن01.6% على أساس سنيي  مقارنة بصنميه 1.1بص 

 % على ال يال  .0.13% و6.17بص 

نقطصة أسصاس كصمص صيسصط  ص  الصدبصع  10وانفكس تدا ع السييلة    القطاع المصد   على  ارتفاع سفد السايبير )سفد االقداض ما بين البنيك السفياية( أل ل  ال ة شهير من 

، وقد ا ع ذلك مؤسسة النقد الفدب  السفياي )ساما( الى السماح للبنيك بصد صع الصحصد األعصلصى لصمصفصدل 6102نقطة أساس بنهاية شهد أبديل من عام  020الى   6101األول من 

 %     بدايد الماض  . 21%  إلى  11القدوض إلى الياائع من 

 

 

 

13.6% 

12.4% 

9.7% 

2.5% 

(2.2%)

10.2% 10.5% 

8.5% 

2.6% 

(0.4%)

Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016

 7عدض النقيا ن  6عدض النقيا ن 

 3و ن  6تطورات النمو في عرض النقود ن 



 

 

 6102أغسطس  62
 6102النصف األول 

 القطاع: المصارف والخدمات المالية

3 

 نظدة على أااف القطاع 
% عصن 1.31بصشكل طفيصف بنصسبة  6102أرباح البنيك السفياية    النصف األول من عام ارتففً 

مليصار اوالر(  2.66مليصار ريصال )  67.76، وبلغصً األربصاح المجمفصة 6101أرباح النصف المما ل من عصام 

مليصار اوالر(،  صاف النمصي  ص  األربصاح ن يجصة  ارتفصاع ا صل الفمصيالت  2.03مليار ريال )  67.01مقارنة بص 

% عن النصف المما ل من الفام الماض ، بينمصا ارتفصع  صا   ا صل الفمصيالت 01.7الخا ة بنسبة 

%  قصصط عصصن نصصف الفصص دة بصصسبب ارتفصصاع المصصصاريف الم فلقصصة بصصالفميالت الخا صصة ، 3الخا صصة بنصصسبة 

%  ص  النصصف 21% مقارنصة بصص 21وبلغً مساامة  ا   الفميالت الخا ة إلى إ مصال  الصد ل  

% 1.6المما ل من الفام السابق، كما تدا ع نمي  صا   ا صل الدسصيم والخصدمات المصصد ية بنصسبة 

% مقارنة بالنصف المما صل مصن الفصام الصسابق، وأاى ذلصك لنمصي 72.0وا ل الفمليات األ دى بنسبة 

 % عن نفس الف دة من الفام السابق.0.2إ مال  ا ل الفمليات بشكل طفيف بص 

%  قط مقارنة بالنصف المما ل مصن 6.6    انب الميزانية الفميمية ارتففً المي ياات البنكية بص 

مليصار و صاف اصتا النمصي  62031مليار ريصال مقارنصة بصص  62661الفام السابق حيس بلغ ا مال  المي ياات 

مليار  02776مليار ريال مقارنة بص  02111% ل صل إلى  1.0بسبب ارتفاع  ا   القدوض وال مييل بص 

 721% ل صصل إلصى 66   النصف المما ل مصن الفصام الصسابق، بينمصا تدا صع  صا   االسص ثمارات بصص 

% 6.1مليار     النصف المما ل من الفام السابق. وانخفضً الياائع بنسبة  112مليار ريال مقابل 

مليصار  ص  النصصف المما صل مصن الفصام الصسابق، ونظصدا   02317مليار ريصال مقارنصة بصص 02226ل صل إلى 

ل دا ع نمصي الياائصع بمفصدل أعلصى مصن نمصي القصدوض أاى ذلصك الرتفصاع مفصدل القصدوض إلصى الياائصع 

 %    نفس الف دة من الفام السابق. 31% مقارنة بص 13نقطة أساس ليصل إلى  111بياقع 

مليار  02% عن النصف المما ل من الفام السابق ل صل الى 3.2وارتففً القدوض الغيد عاملة بنحي 

، ، ومع نمي إ مال  القدوض، انخفض مفدل القدوض الغيد 6102ريال بنهاية النصف األول من عام 

% بنهايصة النصصف األول مصن اصتا 0.12عاملة إلى إ مال  القصدوض بنحصي نقطصة أسصاس ل صصل إلصى 

الفصصام مقارنصصة بصصالف دة المما لصصة مصصن الفصصام الصصسابق، كمصصا انخفصصضً مخصصصصات االئ مصصان إلصصى ا مالصص  

% بنهاية النصف األول مصن اصتا الفصام ، مصن  انصب 0.21القدوض بياقع نقط ين أساس ل صل إلى 

مليين ريال وا  أعلى مصن مخصصصات النصصف المما صل  72706آ د بلغ إ مال  مخصصات االئ مان 

%، وانخفصصض أيصصضا مفصصدل تغطيصصة القصصدوض الغصصيد عاملصصة  صص  القطصصاع 1.6مصصن الفصصام الصصسابق بنحصصي 

% 22%. قاا قطاع الشدكات نمي االئ مصان حيصس اسص حيذ علصى 011% مقارنة بص 031المصد   إلى 

 % تي هً لقطاع ال جزئة.76من  ا   القدوض بينما 

% بنهايصة النصصف 01.2   ما يخه السييلة، ارتففً األميال النقدية  ص  حصسابات البنصيك بنحصي 

مقارنة بالنصف المما ل مصن الفصام الصسابق، وبلصغ مفصدل الصسييلة النقديصة إلصى  6102األول من عام 

%، بينمصا ارتفصع مفصدل الصسييلة 02.1% وإلصى إ مصال  الياائصع 01.1ا مال  المي ياات المصصد ية 

%  صص  النصصصف المما صصل مصصن الفصصام الصصسابق، 61% مقارنصصة بصصص 70النقديصصة إلصصى الياائصصع الجاريصصة ليبلصصغ 

مليصار ريصال، بينمصا سصجلً  02163% ل بلصغ بنهايصة النصصف األول 06وانخفضً الياائع تحً الطلب بصص 

% بينمصا انخفصضً 02.7مليار ريال، ونمً واائع االا ار بصص  211% ل صل إلى 67الياائع أل ل نميا بص 

% بنهايصة النصصف 02.10. من  انب آ صد  بلغصً كفايصة رأس المصال األساسص  %01.0الياائع األ دى 

%    النصف المما صل مصن الفصام الصسابق، بينمصا بلغصً كفايصة 01.27مقارنة بص  6102األول من عام 

%  صص  النصصصف المما صصل مصصن الفصصام 03.32%  مقارنصصة بصصص  01.76رأس المصصال األساسصص  والمصصساند 

 السابق. 
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 نظدة على قائمة الد ل 

  ا   الد ل 
% 1.31مليار ريال بنمي طفيف  67.76مبلغ  6102بلغً أرباح المصارف    النصف األول من عام 

مصارف  2مصارف نميا    أرباحها مقابل  2عن النصف المما ل من الفام السابق، وسجلً 

انخفضً أرباحها وا  الجزيدة واالس ثمار والبالا والهيلندي والفدب  وسامبا حيس انخفضً أرباحهم 

% على ال يال .    بنك الجزيدة ساام    انخفاض 0.1% و6.1% و6.1% و1.1% و62% و16بص 

األرباح انخفاض  ا   ا ل الفميالت الخا ة وا ل االتفاب والفميالت باإلضا ة إلى ا ل 

الفمليات األ دى، و   بنك االس ثمار ساام    انخفاض األرباح انخفاض  ا   ا ل الفميالت 

الخا ة وا ل االتفاب والفميالت وارتفاع مصاريف الفمليات، و   بنك البالا كان ارتففا مصاريف 

الفمليات سبب     انخفاض أرباح البنك، و   كل  من الهيلندي والفدب  كان تدا ع االتفاب 

والفميالت وارباح تحييل الفمالت باإلضا ة إلى ارتفاع مصاريف الفمليات سبب     انخفاض أرباح 

البنكين ، بينما كان انخفاض أرباح بنك سامبا ناتج عن تدا ع االتفاب والفميالت و ا ل الفمليات 

 األ دى. 

 ا ل الفميالت الخا ة

% مقارنة بالنصف المما ل من الفام 01.7مليار ريال بنمي  71.36بلغ إ مال  ا ل الفميالت الخا ة 

% مقارنة بالنصف المما ل 3مليار ريال بنمي  61.1السابق، بينما بلغ  ا   ا ل الفميالت الخا ة  

%    21% من ا مال  ا ل الفمليات مقارنة بص 21من الفام السابق، وارتففً مساام ها الى 

 النصف المما ل من الفام السابق.

 إيدااات ومصاريف الفمليات 
مليار ريال بنمي  10.12بلغ إ مال  إيدااات المصارف السفياية  6102بنهاية النه األول من عام 

% مقارنة بالنصف المما ل من الفام السابق. واس حيذ البنك األال  ومصدف الدا ح  على 0.2

% على ال يال  من الحصة السيقية لإليدااات. على الجانب اآل د بلغ إ مال  01.0% و66.7

 % عن الف دة المقابلة من الفام الماض  .7مليار ريال بنمي بلغ  01.2مصاريف الفمليات 

% عن نفس 3.7بنسبة  كما انخفض ا ل الدسيم واألتفاب وتحييل الفمالت وا ل الفمليات األ دى

% للف دة المقابلة من 71إ مال  ا ل المصارف مقارنة بص % من 76 الف دة من الفام السابق ، ليصل

 الفام السابق .

 

  6102األول النصف مقارنة بنمو  6102األول النصف نمو صافي الدخل 

6102األول بالنصف مقارنة  6102األول النصف نمو رسوم الخدمات   

 6102النصف األول  -نمو صافي دخل العموالت الخاصة 

 6102النصف األول  - هيكل اإليرادات للقطاع 

 6102النصف األول  - هيكل اإليرادات لكل مصرف 
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Q1 2015النمي      Q1 2016النمي     

* 

 مليين ريال لبنك الدياض  610.0مليين ريال لبنك الجزيدة و 611.2* تشمل أرباح رأسمالية بقيمة 
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66%
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22%

5%
الفميالت الخا ة  

تحييل عمالت  

رسيم  دمات  

 أ دى

64% 

48% 

70% 

65% 

64% 

62% 

65% 
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79% 

71% 
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4% 

5% 

5% 

6% 
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 الفدنس 

 ساب
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 سامبا

 الدا ح 

 البالا

 االنماف

 األال 

 أ دى رسيم  دمات تحييل عمالت الفميالت الخا ة
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 نظدة على أااف قطاعات األعمال 

 قطاع ال جزئة

مليار ريصال  3.1بلغً أرباح قطاع ال جزئة    المصارف السفياية  6102بنهاية النصف األول من عام 

% مقارنة بالنصف المما ل من الفصام الصسابق، وارتففصً مصساامة القطصاع  ص  أربصاح 77.3بارتفاع 

% للف دة المقابلة من الفصام الماضص . اسص حيذ مصصدف الدا حص  61% مقارنة بص 76المصارف إلى 

% على ال يال .    01.7% و61.1% من أرباح القطاع بينما حاز بنك  األال  والدياض على 72.6على 

% عن الف دة المقابلة من الفصام 00.6مليار ريال بارتفاع  03.2كما بلغ إ مال  اإليدااات لقطاع ال جزئة 

% مصن إ مالص  17مثلً ايصدااات ال جزئصة مليار ريال،  02.0الماض  التي بلغً  يه ايدااات القطاع  

اس حيذ الدا حص  علصى % للف دة المقابلة من الفام الماض . 72إيدااات القطاع المصد   مقارنة بص 

 %.66% من إ مال  إيدااات ال جزئة المصد ية    السي  ويليه البنك األال  بص 70

 قطاع الشدكات

% مصقصارنصة بصالصنصصصف الصمصمصا صل مصن الصفصام 01.6مليار ريال بانخفاض  1.1بلغً أرباح قطاع الشدكات 

% للف دة المقابلة 10% من أرباح المصارف اال مالية مقارنة بص 73السابق. وانخفضً مساام ه إلى 

من الفام الماض ، على مس يى السي  اس حيذ البنك األال  وبنك الصفصدنسص  والصبصنصك الصديصاض 

 .على ال يال  من أرباح القطاع% 01.7% 01.1% و02.6على 

% مصقصارنصة بصالصنصصصف الصمصمصا صل مصن الصفصام 6.1كما انخفضً اإليدااات  اال مالية لقطاع الشدكات بص 

صلصً  07.1مليار ريال مقابل 07السابق ل بلغ  % مصن إ صمصالص  إيصدااات الصقصطصاع 70مصلصيصار ريصال، و مصث 

% من إ مال  إيدااات 03.6% للف دة المقابلة . واس حيذ البنك األال  على 77المصد   مقارنة بص 

 % على ال يال .00.1% و06% و06.1القطاع ويليه كل من ساب والفدنس  والدياض بص 

 قطاع الخزينة 

% عن النصف المما ل من الفام السابق.      1.0مليار ريال بانخفاض  2.6بلغً أرباح قطاع الخزينة 

%    الف دة المقابلة. 61% من أرباح المصارف اإل مالية مقارنة بص 62وبلغً مساامة القطاع 

% 07.3% من أرباح القطاع اإل مالية ويليه الدا ح  وسامبا بنسبة 61.3اس حيذ البنك األال  على 

 % على ال يال  من أرباح قطاع الخزينة.07.1و 

مليار  3.7% عن النصف المما ل من الفام السابق ل بلغ 6.2 يما يخه إيدااات القطاع، انخفضً  بص 

% من إ مال  03.2مليار ريال  للف دة المقابلة ، وبلغً ايدااات قطاع الخزينة  3.2ريال مقارنة بص 

%    الف دة المقابلة من الفام السابق . اس حيذ البنك األال  على 01.1إيدااات القطاع مقارنة بص 

 % على ال يال . 06.6% و06.1% من إ مال  إيدااات قطاع الخزينة يليه الدا ح  وسامبا بص 61

 قطاع اليساطة واالس ثمار

% عصن النصصف 62.0مليصين ريصال بانخفصاض  260بلغً أربصاح قطصاع اليسصاطة و صدمات االسص ثمار 

% مصن أربصاح المصصارف 1% الصى  1المما ل من  الفام السابق. وانخفصضً مصساامة القطصاع مصن 

% علصى 61.1% و62.7اإل مالية. اس حيذ قطاع اليساطة واالس ثمار  ص  سصامبا والدا حص  علصى 

 %.01.2ال يال  من أرباح القطاع يليهم البنك األال  بص 

مليار ريال للنصف المقابصل   0.2مليار ريال مقارنة بص  0.3% ل بلغ 07.2كما انخفضً إيدااات القطاع بص 

لً  % 60.2%.  اس حيذ سصامبا والدا حص  علصى 1% من إ مال  إيدااات المصارف مقارنة بص 1،ومث 

 %.01.7% على ال يال  من إيدااات القطاع يليهما األال  بص 02.2و

 

 6102األول النصف  —مساهمة القطاعات التشغيلية في صافي الدخل لكل مصرف

 6102النصف األول  -نمو صافي الدخل لقطاع التجزئة 

 6102النصف األول  - نمو صافي الدخل لقطاع الشركات

 6102النصف األول  - نمو صافي الدخل لقطاع الخزينة

 6102النصف األول  - نمو صافي الدخل لقطاع الوساطة واالستثمار
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 نظدة على بنيا الميزانية 

 القدوض
مصبصلصغ   6102بلغ  ا   محفظة القدوض    المصارف السفياية بنهاية الصنصصصف األول مصن عصام 

% عن النصف المما ل من  الفام السابق ، بصلصغصً الصقصدوض الصمصمصنصيحصة 1.0مليار ريال  بنمي  02400

ا بص  227.1لقطاع الشدكات  ً نمي  % عن الف دة الصمصقصابصلصة مصن الصفصام السصابصق،            3.1مليين ريال وسجل 

لً  % من مجميع القدوض الممنيحة من القطاع المصد  ، بينما بلغً القدوض الممنيحصة 21.1مث 

ا بص  112.7لقطاع ال جزئة  % عصن الصفص صدة الصمصقصابصلصة مصن الصفصام السصابصق،         1.2مليين ريال وسجلً نمي 

لً  % من القدوض المصد ية. من  انب آ د بلغً   دات االس حقا  للقدوض الشخصصصيصة 70.2و مث 

 . (7)% ذات أ ل  طييل 16و( 6)م يسط  % ذات أ ل61و ( 0)% ذات أ ل قصيد71

 ، وبحسب القطاعات االق صااية الدئيسية، تصيزعصً الصقصدوض الصمصصصد صيصة عصلصى  صال صة عشصد قصطصاعصا 

% واإلنشصافات 07% وال صنيع 60% من ا مال  القدوض ا   ال جارة 11اس حيذت أربع منها على 

 % بينما تيزعً النسبة الم بقية على باق  القطاعات.72% واأل دى 1

  المخصصات
مصقصارنصة بصالصنصصصف  6102%    النصف األول من عصام 1.6ارتففً مخصصات االئ مان اإل مالية بص 

مصلصيصار ريصال، وذلصك بسصبصب ارتصفصاع مصخصصصصصات قصطصاع  72706المما ل من الفام السابق ل صل إلى 

مصلصيصين ريصال، بصيصنصمصا  02117% عن الف دة المقابلة من الفام السابق ل صل إلى 76.3الشدكات بنحي 

مليين ريال. من  انب آ د  ارتففً حصصة  02722% ل بلغ  06.2انخفضً مخصصات قطاع ال جزئة  بص 

% للفص صدة الصمصقصابصلصة مصن الصفصام الصمصاضص  بصيصنصمصا 73% مقارنة بص 13مخصصات قطاع الشدكات الى 

% لصلصفص صدة الصمصقصابصلصة مصن الصفصام 10% مصقصارنصة بصص 16انخفضً حصة مخصصات قطاع ال جزئة الصى 

 الماض  .

 القدوض الغيد عاملة 
مقارنة بالنصف المما ل من  6102%    النصف األول من عام 3.2ارتففً القدوض غيد الفاملة  بص 

مليار ريال، و انخفض مصفصدل الصقصدوض غصيصد الصفصامصلصة إلصى إ صمصالص   02.17الفام السابق ل صل الى 

% مقارنة بالف دة المما لة من الفام السصابصق. 0.01% مقابل 0.12القدوض بنقطة أساس  حيس بلغ  

 %    الف دة المقابلة من الفام الماض .011% مقارنة بص 031كما انخفض مفدل ال غطية ليصبح 

 االس ثمارات
% 66.6بصص  6102انخفضً محفظة االس ثمارات    المصارف السفياية بنهاية النصف األول من  

لً اس ثمارات البنك األاصلص   727.1مقارنة بالنصف المما ل من الفام السابق ل بلغ  مليار ريال . ومث 

% من إ صمصالص  مصحصفصظصة 01.2% من إ مال  االس ثمارات ويليه سامبا حيس مثلً اس ثماراته 62.6

 االس ثمارات للمصارف. 

6102األول النصف مقارنة بنمو  6102األول النصف  القروضنمو صافي     

6102األول النصف  —الحصة السوقية من صافي القروض   

6102األول النصف  —هيكل اإلقراض لكل مصرف   
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 قدوض الشدكات قدوض األ داا

 6102األول النصف  —نمو مخصص االئتمان 

19% 

15% 

11% 
9% 9% 9% 

8% 

6% 
4% 4% 

3% 3% 

(81%)

(24%)

(18%)

(9%)

(0%)

3% 

11% 

12% 

25% 

59% 

250% 

413% 

 االنماف

 الجزيدة

 الدياض

 سامبا

 الهيلندي

 الدا ح 

 الفدب 

 الفدنس 

 ساب

 األال 

 البالا

 االس ثمار

(0 )
األجل القصير: سنة واحدة فأقل  

6 )
سنوات 3-1األجل المتوسط:   

سنوات 3األجل الطويل : أكثر من  (7)  

 -نمو االئتمان المصرفي الممنوح حسب النشاط االقتصادي 

 6102األول النصف 

50.5% 

26.9% 

15.0% 13.4% 
9.0% 8.3% 

5.3% 5.0% 
0.3% 

(9.2%) (11.8%)



 

 

 6102أغسطس  62
 6102النصف األول 

 القطاع: المصارف والخدمات المالية

7 

 الياائع
عصلصى أسصاس  6102تدا فً الياائع المصد ية    البنيك السفياية بنهاية النصف األول من عصام 

مصلصيصار ريصال.                     02226% مقارنة بالنصف المما ل من الفصام السصابصق، حصيصس بصلصغصً  6.1سنيي  ليبلغ 

% من إ مال  الياائصع، حصيصس اسص صحصيذ الصبصنصك األاصلص  عصلصى 11.3واس حيذت أربفة مصارف على 

% 01.1%، بينما حاز سامبا والدياض على 02.7% من مجميع الياائع، ومصدف الدا ح  على 01.2

 % على ال يال  من واائع السي .2.2و

% ل بلغ بنهصايصة 06ايكل الياائع    السي  السفياية كان كال ال : الياائع تحً الطلب انخفضً بص 

%  21.1% من ا مال  الياائع مقارنة بصص 20.1مليار ريال وتمِثل  02163النصف األول من اتا الفام  

لصً نصمصيا  بصص   127.2% لص صصصل إلصى 66.1   الف دة المقابلة من الفام الماض ،  الياائع أل ل سج 

% للف دة المقابلة من الفام الماضص ،     62.2% من ا مال  الياائع مقارنة بص 77.2مليين ريال وتمِثل 

مً الياائع االا ارية بص   %.1.2% وانخفضً الياائع األ دى بص 02.7بينما ن 

% مصن الصياائصع تصحصً الصطصلصب  ص  السصي ،       11.2اس حيذ البنك األال  ومصدف الصدا صحص  عصلصى 

 % من الياائع تحً الطلب.11.1بينما حازت المصارف الفشدة األ دى على 

 

 المي ياات
مليار ريال بنصهصايصة الصنصصصف األول مصن عصام  2,224بلغ إ مال  المي ياات    المصارف السفياية 

لصً مصي صياات الصبصنصك األاصلص  6.6بنمي بلغ  6102 % مقارنة بالنصف المما ل من الفام السابق. مث 

لً مي ياات مصدف الصدا صحص  61.1 %، وبصلصغصً 01.2% من إ مال  مي ياات المصارف بينما مث 

 % من ا مال  المي ياات على ال يال . 01.6% و01.1مي ياات كل من  سامبا والدياض 

 الدبحية
نصقصطصة  11انخفض م يسط الفائد على حقي  المساامين بنهاية النصف األول من اتا الفام بنحي 

% ، كما انخفض مفدل اامش الصفصائصد 01.13أساس مقارنة بالدبع المما ل من الفام الماض  ليبلغ  

% بصنصهصايصة الصنصصصف األول مصن اصتا الصفصام  7.17نقطة أساس حيس بلصغ  21للقطاع المصد   بنحي 

مصدة  0.67*  % للنصف المما ل من الفام السابق. وبلصغ مضصاعصف الصقصيصمصة الصد ص صديصة7.23مقارنة بص 

 مدة. 1.30ومضاعف السفد للفائد* 

  

6102األول النصف مقارنة بنمو  6102األول النصف نمو الودائع   

 األولالنصف  —الحصة السوقية من الودائع 

 تغير هامش العائد 

 6102األول  مقارنة بالنصف 6102األول النصف معدل القروض إلى الودائع 

 6102األول النصف  —هيكل الودائع في القطاع

 6102األول النصف —هيكل الودائع لكل مصرف

 6102مايي  62* حسب أسفار اإلغال  ب اريخ 
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 6102أغسطس  62
 6102النصف األول 

 القطاع: المصارف والخدمات المالية

 القيائم المالية المجمفة للمصارف السفياية

 النمي H1 2015 H1 2016 قائمة الد ل المجمفة )مليين ريال(

 %18.3  35,722.7  30,190.6 ا ل الفميالت الخا ة

 %99.7  7,357.3  3,684.2 مصاريف الفميالت الخا ة

 %7.0  28,365.4  26,506.4  ا   ا ل الفميالت الخا ة

 %6.7  2,700.3  2,531.4  ا   ا ل تحييل الفمالت

 %0.2-  8,902.3  8,920.2  ا   ا ل رسيم الخدمات البنكية

 %39.1-  1,890.4  3,105.3 ا ل الفمليات ا دى

 %1.9  41,858.4  41,063.4 إ مال  ا ل الفمليات

 %1.9-  8,409.6  8,571.8 رواتب ومصاريف ميظفين

 %10.0  1,484.5  1,350.0 مصاريف إيجار 

 %5.2  3,312.5  3,149.1 مخصه  سائد االئ مان

 %54.2  180.9  117.3 مخصه  سائد االس ثمارات

 %8.2  3,825.2  3,536.7 االس هالكات واالطفافات

 %5.1  1,357.7  1,292.2 مصاريف عامة وااارية 

 %36.7-  32.8  51.9 مصاريف أ دى

 %3.0  18,603.2  18,069.0 إ مال  مصاريف الفمليات

 %1.1  23,304.8  23,041.4  ا   الد ل

 %59.5  67.0  42.0 حقي  األقلية

 %0.7  23,316.2  23,142.7  ا   الد ل الم اح للمساامين

    

 النمي H1 2015 H1 2016 قائمة المدكز المال  المجمفة )مليين ريال(

 %5.3-  165,535.8  174,713.5 نقد وأر دة لدى مؤسسة النقد الفدب  السفياي

 %51.7  156,404.2  103,106.3 أر دة لدى البنيك والمؤسسات المالية األ دى

 %8.1  1,440,172.5  1,332,481.9 ال مييل،  ا  

 %22.2-  393,555.5  505,890.7 االس ثمارات 

 %1.1  3,328.9  3,292.2 اس ثمارات طييلة األ ل

 %9.5  22,981.5  20,995.3 مم لكات ومفدات

 %21.3  41,845.2  34,507.1 مي ياات أ دى

 %2.2  2,223,823.6  2,174,987.0 إ مال  المي ياات

        

 %79.0  136,547.8  76,293.8 مس حقات للبنيك والمؤسسات المالية األ دى

 %12.0-  1,026,721.7  1,166,940.4 واائع تحً الطلب

 %16.3  19,668.2  16,912.3 واائع االا ار

 %22.8  563,621.6  458,806.3 واائع أل ل

 %15.1-  51,570.7  60,741.5 واائع أ دى

 %2.5-  1,661,582.2  1,703,400.5 واائع الفمالف

 %2.1-  41,441.5  42,315.8 مطليبات طييلة اال ل

 %14.4  58,384.8  51,039.6 مطليبات أ دى

 %1.3  1,897,956.4  1,873,049.6 إ مال  المطليبات

     

 %7.9  325,867.2  301,937.3 حقي  الملكية 

 %2.2  2,223,823.6  2,174,987.0 إ مال  المطليبات وحقي  الملكية
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 القطاع: المصارف والخدمات المالية
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 أام المؤشدات المالية

 سفد اإلغال * المصدف

األسهم 

المصدرة 

 )بالمليين(

األسهم الحدة 

 )بالمليين(

 ا   الد ل 

 )بالمليين(**

حقي  

المساامين 

 )بالمليين(

القيمة 

السيقية 

 )بالمليين(

الفائد على 

السهم 

 السفد للفائد* )بالديال(**

القيمة 

 الد  دية

السفد / 

القيمة 

 الد  دية*

الفائد على 

حقي  

 المساامين

كفاية رأس 

المال 

 األساس 

كفاية رأس 

المال 

األساس  + 

 المساند

 %18.20 %16.05 %10.9  1.11  06.12  1.60  0.71  772631  732310  12116  02131  72111  00.12 الدياض

 %15.08 %14.27 %20.6  1.22  02.61  7.11  7.21  12002  32317  02110  711  111  06.32 الجزيدة

 %16.04 %13.22 %9.8  1.37  03.61  3.12  0.23  12111  062110  02036  111  311  06.21 االس ثمار

 %15.49 %11.59 %17.3  0.00  01.20  2.21  0.31  072271  062132  02221  701  02017  06.02 الهيلندي

 %17.43 %15.33 %14.2  1.20  61.12  2.10  7.73  622111  622112  12121  211  02611  60.21 الفدنس 

 %17.01 %14.97 %15.9  0.12  02.12  3.67  6.20  702111  612210  12713  111  02111  60.11 ساب

 %15.64 %13.84 %13.6  1.11  66.11  2.11  6.21  012211  662110  62217  112  02111  01.21 الفدب 

 %20.67 %20.07 %13.0  0.16  61.22  1.61  6.21  162261  102712  12022  02111  62111  60.70 سامبا

 %20.77 %19.66 %17.1  0.21  61.26  06.62  1.22  272102  132111  32262  02017  02261  13.11 الدا ح 

 %15.06 %14.01 %12.4  0.23  00.10  01.17  0.76  002131  22200  312  701  211  01.11 البالا

 %21.36 %20.80 %8.6  0.12  00.22  06.22  0.10  022221  032212  02103  02001  02111  07.00 اإلنماف

 %17.63 %15.55 %18.4  0.12  61.32  1.12  1.12  112321  102120  22001  307  62111  11.71 األال 

إ مال  
 القطاع

  022237  12123  112622  7012212  7112302  6.22  1.30  01.13  0.67  14.58% 16.20% 18.00% 

 6102مايي  62* حسب أسفار اإلغال     

 6102** آل د أربفة أرباع من هية بالدبع الثان  
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 إ مال  اإليدااات المساامة إلى القطاع

 H1 2015 H1 2016 النمي H1 2015 H1 2016 المصدف

%(1.1) 12101 12602 الدياض  01.7%  2.2%  

%(61.6) 02717 02112 الجزيدة  1.1%  7.6%  

%(2.2) 02617 02627 اس ثمار  7.0%  6.2%  

% 1.1 02121 02111 الهيلندي  1.1%  1.1%  

% 0.2 72671 72022 الفدنس   3.3%  3.3%  

% 1.1 72113 72726 ساب  1.7%  1.1%  

% 1.1 72160 72112 الفدب   3.7%  3.6%  

%(1.3) 72127 72266 سامبا  2.2%  2.7%  

% 2.6 32121 22213 الدا ح   02.2%  01.0%  

% 01.2 02621 02011 البالا  6.1%  7.1%  

%(6.0) 02116 02131 االنماف  7.1%  7.3%  

% 2.1 22766 12371 األال   60.7%  66.7%  

% 0.2 102111 102127 اإل مال   011.1%  011.1%  

 إ مال  المصاريف المساامة إلى القطاع

 H1 2015 H1 2016 النمي H1 2015 H1 2016 المصدف

%(00.1) 02301 02276 الدياض  01.3%  2.6%  

%(1.2) 321 112 الجزيدة  1.3%  1.7%  

% 02.2 373 202 اس ثمار  7.1%  1.1%  

% 1.1 107 333 الهيلندي  1.7%  1.1%  

% 1.1 02013 02013 الفدنس   2.0%  2.1%  

% 1.6 02611 02660 ساب  2.1%  2.2%  

% 7.1 02121 02161 الفدب   3.2%  3.2%  

% 1.2 02702 02700 سامبا  3.7%  3.0%  

% 1.1 72161 72123 الدا ح   02.1%  02.1%  

% 02.6 211 312 البالا  1.6%  1.2%  

%(01.3) 372 127 االنماف  1.1%  1.1%  

% 06.2 12611 72361 األال   61.2%  66.2%  

% 7.1 012217 012122 اإل مال   011.1%  011.1%  

 H1 2016ملخه القيائم المالية للمصارف بنهاية 

 مصاريف الفميالت الخا ة المساامة إلى القطاع

 H1 2015 H1 2016 النمي H1 2015 H1 2016 المصدف

% 012.2 111 622 الدياض  1.1%  00.1%  

% 016.2 771 072 الجزيدة  7.1%  1.2%  

% 016.1 212 761 اس ثمار  1.1%  1.2%  

% 021.3 236 611 الهيلندي  3.1%  2.0%  

% 12.6 222 731 الفدنس   01.6%  2.1%  

% 001.1 112 621 ساب  3.7%  1.1%  

% 032.6 221 672 الفدب   2.1%  2.1%  

% 011.2 167 603 سامبا  1.2%  3.0%  

% 20.2 621 020 الدا ح   1.1%  7.1%  

% 102.0 011 61 البالا  1.3%  6.0%  

% 021.1 702 060 االنماف  7.7%  1.7%  

% 62.1 02216 02621 األال   71.7%  66.7%  

% 22.3 32713 72211 اإل مال   011.1%  011.1%  

 ا ل الفميالت الخا ة المساامة إلى القطاع

 H1 2015 H1 2016 النمي H1 2015 H1 2016 المصدف

% 60.0 72133 62130 الدياض  2.1%  2.3%  

% 02.1 02127 272 الجزيدة  7.0%  7.0%  

% 61.3 02121 02011 اس ثمار  7.2%  1.6%  

% 71.7 02131 02713 الهيلندي  1.1%  1.7%  

% 02.1 62111 62717 الفدنس   3.1%  3.1%  

% 60.2 62111 62722 ساب  3.1%  1.0%  

% 67.2 62313 62012 الفدب   3.6%  3.2%  

% 61.6 72001 62111 سامبا  1.7%  1.3%  

% 1.1 12120 12071 الدا ح   03.1%  01.3%  

% 16.0 162 111 البالا  0.2%  6.7%  

% 03.0 02111 02610 االنماف  1.6%  1.6%  

% 06.2 12712 32160 األال   61.2%  67.1%  

% 01.7 712367 712020 اإل مال   011.1%  011.1%  

  ميع األرقام بالمليين ريال ما لم يتكد  الف ذلك

  ا   ا ل الفميالت الخا ة المساامة إلى القطاع

 H1 2015 H1 2016 النمي H1 2015 H1 2016 المصدف

% 6.1 62263 62131 الدياض  2.3%  2.7%  

%(1.2) 311 111 الجزيدة  7.1%  6.3%  

%(7.7) 177 126 اس ثمار  7.7%  6.2%  

% 2.3 02612 02011 الهيلندي  1.0%  1.7%  

% 2.7 62011 02232 الفدنس   3.1%  3.1%  

% 2.1 62622 62122 ساب  3.2%  1.0%  

% 1.1 62111 02211 الفدب   3.1%  3.6%  

% 07.0 62120 62620 سامبا  1.2%  2.0%  

% 3.0 12770 12231 الدا ح   01.1%  01.1%  

% 61.1 231 111 البالا  6.0%  6.1%  

% 0.1 02010 02021 االنماف  1.1%  1.6%  

% 2.0 22303 22012 األال   67.6%  67.3%  

% 3.1 612721 622112 اإل مال   011.1%  011.1%  

  ا   ا ل الدسيم والخدمات المصد ية المساامة إلى القطاع

 H1 2015 H1 2016 النمي H1 2015 H1 2016 المصدف

%(01.6) 161 232 الدياض  01.2%  2.7%  

%(1.3) 762 712 الجزيدة  7.2%  7.3%  

%(3.0) 602 677 اس ثمار  6.2%  6.1%  

%(06.1) 166 117 الهيلندي  1.1%  1.3%  

% 6.0 363 306 الفدنس   1.1%  1.6%  

%(3.1) 311 100 ساب  2.0%  1.1%  

%(66.6) 123 371 الفدب   1.6%  2.1%  

%(01.2) 170 277 سامبا  01.1%  2.7%  

% 63.2 02233 02706 الدا ح   01.3%  01.1%  

% 2.1 103 727 البالا  1.1%  1.3%  

% 1.1 711 621 االنماف  7.6%  7.1%  

% 3.2 02171 02311 األال   02.0%  61.2%  

%(1.6) 12216 12261 اإل مال   011.1%  011.1%  
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 6102النصف األول 

 القطاع: المصارف والخدمات المالية

  ا   الد ل  المساامة إلى القطاع             

 H1 2015 H1 2016 النمي H1 2015 H1 2016 المصدف

% 1.12 62761 62711 الدياض  2.2%  2.2%  

%(16.1) 112 227 الجزيدة  1.6%  6.1%  

%(62.0) 170 312 اس ثمار  7.6%  6.7%  

%(6.1) 02110 02131 الهيلندي  1.3%  1.1%  

% 6.2 62062 62122 الفدنس   1.2%  2.0%  

% 0.1 62627 62616 ساب  2.3%  2.1%  

%(6.1) 02123 02212 الفدب   2.2%  2.3%  

%(0.1) 62136 62201 سامبا  00.7%  00.1%  

% 03.2 12122 72121 الدا ح   01.1%  03.1%  

%(1.1) 711 710 البالا  0.2%  0.1%  

% 06.2 111 312 االنماف  7.0%  7.1%  

% 6.1 12121.72 12221 األال   60.1%  60.3%  

% 1.3 672702 672017 اإل مال   011.1%  011.1%  

11 

  ا   الد ل لقطاع ال جزئة المساامة إلى:

 النمي H1 2015 H1 2016 المصدف
 ا   ا ل 

 المصدف
 ا   ا ل 

 القطاع

% 001.1 320 711 الدياض  2.1%  01.7%  

13- الجزيدة  011 (632.6)%  -0.1%  0.1%  

% 67.7 016 001 اس ثمار  6.0%  0.2%  

% 76.0 613 013 الهيلندي  7.1%  7.7%  

%(01.1) 012 601 الفدنس   7.2%  6.1%  

%(2.6) 163 111 ساب  1.6%  1.1%  

%(12.1) 011 773 الفدب   2.0%  6.1%  

% 10.1 722 661 سامبا  1.1%  1.1%  

% 01.3 62210 62111 الدا ح   11.0%  72.6%  

%(71.7) 77 10 البالا  1.2%  1.1%  

% 0.7 017 010 االنماف  6.2%  0.2%  

% 31.3 02111 02131 األال   02.7%  61.1%  

% 77.3 32722 12171 اإل مال   011.1%  011.1%  

  ا   الد ل لقطاع الشدكات المساامة إلى:

 النمي H1 2015 H1 2016 المصدف
 ا   ا ل 

 المصدف
 ا   ا ل 

 القطاع

%(71.2) 02660 02321 الدياض  01.2%  01.7%  

%(32.1) 71 013 الجزيدة  0.2%  1.1%  

%(11.2) 612 101 اس ثمار  1.1%  6.2%  

% 00.7 311 312 الهيلندي  3.1%  2.6%  

% 1.6 02667 02031 الفدنس   06.1%  01.1%  

% 00.1 02011 02171 ساب  01.2%  07.1%  

%(06.2) 212 372 الفدب   3.1%  3.2%  

% 1.1 02133 02137 سامبا  00.7%  06.2%  

%(12.1) 21 613 الدا ح   6.6%  0.0%  

%(2.1) 021 611 البالا  6.6%  6.7%  

% 03.0 136 117 االنماف  1.7%  1.1%  

%(01.2) 02716 02202 األال   03.0%  02.6%  

%(01.6) 12166 22113 اإل مال   011.1%  011.1%  

  ا   الد ل لقطاع الخزينة المساامة إلى:

 النمي H1 2015 H1 2016 المصدف
 ا   ا ل 

 المصدف
 ا   ا ل 

 القطاع

%(01.1) 117 111 الدياض  1.6%  3.1%  

% 1.6 612 673 الجزيدة  7.2%  7.2%  

% 3.1 607 021 اس ثمار  7.1%  7.1%  

%(21.1) 1 023 الهيلندي  6.1%  1.0%  

% 06.1 220 112 الفدنس   1.1%  01.1%  

% 0.1 220 210 ساب  01.6%  01.2%  

% 11.1 116 726 الفدب   1.2%  2.6%  

%(01.0) 162 02106 سامبا  01.6%  07.0%  

% 11.1 111 121 الدا ح   1.1%  07.7%  

% 22.0 26 11 البالا  1.1%  0.1%  

% 7.0 072 076 االنماف  6.1%  6.0%  

%(61.6) 02111 62120 األال   70.1%  61.1%  

%(1.2) 22771 22211 اإل مال   011.1%  011.1%  

  ا   الد ل لقطاع اليساطة واالس ثمار المساامة إلى:

 النمي H1 2015 H1 2016 المصدف
 ا   ا ل 

 المصدف
 ا   ا ل 

 القطاع

%(77.1) 33 002 الدياض  2.7%  1.7%  

%(30.6) 62 016 الجزيدة  1.6%  7.6%  

%(21.3) 6 71 اس ثمار  6.1%  1.6%  

%(73.1) 00 01 الهيلندي  0.1%  0.6%  

%(72.1) 11 12 الفدنس   2.2%  2.1%  

%(37.3) 60 10 ساب  2.1%  6.7%  

%(71.1) 61 72 الفدب   6.2%  6.2%  

%(00.2) 631 713 سامبا  61.2%  62.7%  

%(2.1) 671 611 الدا ح   61.1%  61.1%  

%(73.7) 00 01 البالا  0.1%  0.6%  

% 10.6 12 76 االنماف  6.2%  1.7%  

%(02.1) 071 031 األال   07.2%  01.2%  

%(62.0) 260 02612 اإل مال   011.1%  011.1%  

  ميع األرقام بالمليين ريال ما لم يتكد  الف ذلك

 H1 2016ملخه القيائم المالية للمصارف بنهاية 
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 المساامة إلى: إيدااات قطاع ال جزئة

 النمي H1 2015 H1 2016 المصدف
إيدااات 
 المصدف

إيدااات 
 القطاع

%(7.1) 02636 02700 الدياض  70.3%  3.0%  

% 01.0 123 176 الجزيدة  72.3%  6.1%  

% 77.1 111 112 اس ثمار  11.6%  7.1%  

% 70.3 312 172 الهيلندي  73.2%  7.2%  

% 7.7 321 310 الفدنس   67.3%  1.7%  

%(1.6) 02021 02023 ساب  76.3%  2.1%  

%(00.1) 02111 02667 الفدب   72.1%  2.0%  

% 60.1 02670 02107 سامبا  70.2%  2.2%  

% 3.3 12111 12010 الدا ح   37.0%  70.1%  

% 1.3 212 203 البالا  10.0%  7.2%  

% 3.1 110 107 االنماف  71.3%  7.0%  

% 71.0 72122 62236 األال   10.1%  60.2%  

% 00.6 032110 022110 اإل مال   16.3%  011.1%  

 إيدااات قطاع الشدكات المساامة إلى:

 النمي H1 2015 H1 2016 المصدف
إيدااات 
 المصدف

إيدااات 
 القطاع

%(01.1) 02111 02163 الدياض  71.1%  00.1%  

%(62.7) 670 763 الجزيدة  03.0%  0.1%  

%(60.6) 112 122 اس ثمار  73.0%  7.1%  

% 1.1 02123 02126 الهيلندي  13.7%  1.6%  

% 6.1 02123 02171 الفدنس   11.1%  06.1%  

% 2.1 02262 02111 ساب  11.3%  06.1%  

%(1.0) 02116 02011 الفدب   71.1%  1.0%  

%(1.1) 02110 02106 سامبا  72.1%  01.3%  

%(01.1) 321 112 الدا ح   01.1%  2.0%  

% 06.1 722 711 البالا  70.1%  7.1%  

%(1.3) 231 313 االنماف  17.3%  1.6%  

% 1.1 62617 62132 األال   61.0%  03.6%  

%(6.1) 072117 072711 اإل مال   70.6%  011.1%  

 إيدااات قطاع الخزينة المساامة إلى:

 النمي H1 2015 H1 2016 المصدف
إيدااات 
 المصدف

إيدااات 
 القطاع

%(00.6) 107 131 الدياض  06.1%  3.1%  

% 06.6 721 761 الجزيدة  62.2%  1.1%  

% 00.0 716 636 اس ثمار  61.0%  1.0%  

%(36.3) 12 601 الهيلندي  7.0%  1.1%  

% 2.0 312 311 الفدنس   67.6%  01.6%  

% 7.1 323 310 ساب  60.2%  01.1%  

% 12.2 211 111 الفدب   60.1%  1.1%  

%(01.7) 127 02127 سامبا  66.2%  06.6%  

% 12.6 260 112 الدا ح   06.0%  06.1%  

% 16.1 067 10 البالا  2.3%  0.3%  

%(01.2) 677 613 االنماف  01.0%  7.6%  

%(61.1) 02310 62671 األال   02.0%  61.6%  

%(6.2) 32711 32121 اإل مال   03.2%  011.1%  

 إيدااات قطاع اليساطة واالس ثمار المساامة إلى:

 النمي H1 2015 H1 2016 المصدف
إيدااات 
 المصدف

إيدااات 
 القطاع

%(66.0) 017 023 الدياض  7.1%  2.0%  

%(16.2) 011 017 الجزيدة  3.1%  2.7%  

%(10.1) 17 31 اس ثمار  7.2%  6.2%  

%(61.1) 76 17 الهيلندي  0.3%  0.2%  

%(61.1) 012 013 الفدنس   1.2%  1.2%  

 - - - - - ساب

%(3.2) 31 32 الفدب   6.7%  1.6%  

%(2.1) 721 111 سامبا  2.1%  60.2%  

% 1.7 762 761 الدا ح   1.7%  02.2%  

%(1.2) 71 11 البالا  7.1%  6.6%  

% 67.1 11 21 االنماف  1.1%  1.1%  

%(06.7) 713 711 األال   7.7%  01.7%  

%(07.2) 02231 02212 اإل مال   1.1%  011.1%  

  ميع األرقام بالمليين ريال ما لم يتكد  الف ذلك

 H1 2016ملخه القيائم المالية للمصارف بنهاية 
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  ميع األرقام بالمليين ريال ما لم يتكد  الف ذلك

 H1 2016ملخه القيائم المالية للمصارف بنهاية 

  H1 2016مساامة إيدااات القطاعات ال شغيلية إلى إ مال  إيدااات كل مصدف  

 اإل مال  أ دى اليساطة الخزينة الشدكات ال جزئة المصدف

%70.3 الدياض  71.1%  06.1%  7.1%  07.6%  011%  

%72.3 الجزيدة  03.0%  62.2%  3.1%  00.1%  011%  

%11.6 اس ثمار  73.0%  61.0%  7.2%  -01.2%  011%  

%73.2 الهيلندي  13.7%  7.0%  0.3%  1.1%  011%  

%67.3 الفدنس   11.1%  67.6%  1.2%  1.1%  011%  

%76.3 ساب  11.3%  60.2%  1.1%  1.1%  011%  

%72.1 الفدب   71.1%  60.1%  6.7%  1.1%  011%  

%70.2 سامبا  72.1%  66.2%  2.1%  1.1%  011%  

%37.0 الدا ح   01.1%  06.0%  1.7%  1.1%  011%  

%10.0 البالا  70.1%  2.3%  7.1%  1.2%  011%  

%71.3 االنماف  17.3%  01.0%  1.1%  1.1%  011%  

%10.1 األال   61.0%  02.0%  7.7%  06.0%  011%  

%16.3 اإل مال   70.6%  03.2%  1.1%  1.2%  011.1%  

  H1 2016مساامة  ا   ا ل القطاعات ال شغيلية إلى  ا   ا ل كل مصدف   

 اإل مال  أ دى اليساطة الخزينة الشدكات ال جزئة المصدف

%76.1 الدياض  16.2%  02.0%  7.7%  -3.2%  011%  

%01.1 الجزيدة  1.1%  11.2%  1.6%  62.1%  011%  

%61.6 اس ثمار  71.1%  71.7%  1.6%  01.2%  011%  

%67.1 الهيلندي  31.3%  1.3%  0.0%  1.1%  011%  

%1.1 الفدنس   13.1%  70.0%  6.2%  1.1%  011%  

%01.2 ساب  11.7%  71.0%  1.2%  1.1%  011%  

%00.1 الفدب   10.6%  73.0%  0.1%  1.2%  011%  

%01.1 سامبا  10.2%  76.6%  01.1%  -1.0%  011%  

%30.7 الدا ح   6.6%  61.3%  1.1%  1.1%  011%  

%2.6 البالا  11.7%  61.3%  7.6%  3.2%  011%  

%03.2 االنماف  12.1%  03.1%  2.0%  1.1%  011%  

%73.0 األال   63.7%  70.7%  6.3%  0.2%  011%  

%70.1 اإل مال   72.7%  63.1%  7.2%  0.7%  011.1%  
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 إ مال  المي ياات المساامة إلى القطاع

 H 2015 H1 2016 النمي H1 2015 H1 2016 المصدف

 %10.2 %10.2  %2.4 227,776 222,484 الدياض

 %3.1 %3.1  %1.1 68,352 67,630 الجزيدة

 %4.3 %4.3  %3.8 96,055 92,509 اس ثمار

 %4.9 %4.7  %6.2 108,635 102,273 الهيلندي

 %8.7 %8.5  %4.3 193,912 185,950 الفدنس 

 %8.6 %8.8 (%0.2) 191,871 192,328 ساب

 %7.5 %7.7  %0.1 166,578 166,425 الفدب 

 %10.5 %10.4  %3.6 233,992 225,930 سامبا

 %14.9 %15.0  %1.3 331,381 327,070 الدا ح 

 %2.4 %2.3  %10.7 54,413 49,143 البالا

 %4.4 %3.8  %20.0 98,186 81,839 االنماف

 %20.4 %21.2 (%1.9) 452,672 461,406 األال 

 %100.0 %100.0  %2.2 2,223,824 2,174,987 اإل مال 

  ا   االس ثمارات المساامة إلى القطاع

 H 2015 H1 2016 النمي H1 2015 H1 2016 المصدف

%(2.2) 162313 132131 الدياض  2.1%  01.2%  

% 16.1 022171 002171 الجزيدة  6.7%  1.6%  

%(01.1) 612121 612016 اس ثمار  1.1%  1.6%  

% 0.7 612102 612110 الهيلندي  1.0%  1.7%  

%(72.1) 672112 722313 الفدنس   3.1%  2.0%  

%(73.1) 612062 112203 ساب  1.1%  3.0%  

%(76.1) 672173 772122 الفدب   2.3%  1.2%  

%(1.1) 112211 202712 سامبا  06.0%  01.2%  

%(11.3) 712266 212112 الدا ح   06.1%  2.0%  

% 63.7 62227 62710 البالا  1.1%  1.1%  

%(77.1) 12311 12121 االنماف  0.3%  0.1%  

%(61.0) 0012361 0102016 األال   62.2%  62.6%  

%(66.6) 7272111 1112120 اإل مال   011.1%  011.1%  

  ا   القدوض المساامة إلى القطاع

 H1 2015 H1 2016 النمي H1 2015 H1 2016 المصدف

% 06.1 0112223 0732016 الدياض  01.7 %  01.3 %  

% 1.7 112606 162110 الجزيدة  7.6 %  7.0 %  

% 3.0 202610 132031 اس ثمار  1.7 %  1.7 %  

% 2.1 332211 302122 الهيلندي  1.1 %  1.1 %  

% 7.3 0622273 0612171 الفدنس   2.1 %  2.1 %  

% 7.7 0702010 0622211 ساب  2.1 %  2.0 %  

% 1.3 0032133 0002121 الفدب   1.1 %  1.6 %  

%(1.1) 0712161 0712116 سامبا  2.1 %  2.0 %  

% 2.2 6612167 6012260 الدا ح   01.1 %  01.2 %  

% 02.2 722271 702217 البالا  6.1 %  6.2 %  

% 61.1 222111 172712 االنماف  1.1 %  1.2 %  

% 07.1 6212322 6712616 األال   03.2 %  01.1 %  

% 1.0 021112037 027762116 اإل مال   011.1 %  011.1 %  

 القدوض غيد الفاملة المساامة إلى القطاع

 H1 2015 H1 2016 النمي H1 2015 H1 2016 المصدف
% 02.1  02713                            02022                        الدياض  1.1%  1.3%  

%(06.3)  731                              162                         الجزيدة  6.2%  6.7%  

% 2.7  121                              161                         اس ثمار  6.2%  6.2%  

% 1.1  201                               127                         الهيلندي  1.1%  1.3%  

% 7.0  02011                             02136                        الفدنس   3.6%  2.2%  

% 6.3  02111                            02111                        ساب  01.0%  2.3%  

%(66.2)  211                              02031                        الفدب   3.2%  1.2%  

%(61.1)  02671                            02212                        سامبا  00.1%  3.3%  

% 66.3  72620                            62216                       الدا ح   01.1%  61.1%  

% 1.2  166                              122                         البالا  7.7%  7.7%  

% 02.3  111                              712                         االنماف  6.2%  6.1%  

% 62.1  72171                            72161                       األال   61.7%  67.2%  

% 3.2  022171                           012212                      اإل مال   011.1%  011.1%  
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 قدوض األ داا  المساامة إلى القطاع

 H1 2015 H1 2016 النمي H1 2015 H1 2016 المصدف

%(1.3) 712312 722111 الدياض  2.6%  1.1%  

% 01.7 032711 012322 الجزيدة  7.3%  7.1%  

% 71.2 012171 062060 اس ثمار  6.2%  7.1%  

% 11.3 012221 072111 الهيلندي  7.6%  1.0%  

% 07.2 002011 22326 الفدنس   6.7%  6.1%  

% 0.2 622121 622717 ساب  2.6%  1.1%  

% 7.2 632116 622101 الفدب   2.7%  2.1%  

% 1.1 612101 612772 سامبا  1.1%  1.1%  

% 1.0 0212163 0132111 الدا ح   73.6%  72.1%  

% 07.1 062201 002002 البالا  6.2%  6.3%  

% 06.0 012612 062366 االنماف  7.1%  7.0%  

% 01.1 212176 312162 األال   01.1%  02.2%  

% 1.2 1122777 1672121 اإل مال   011.1%  011.1%  

 قدوض الشدكات  المساامة إلى القطاع

 H1 2015 H1 2016 النمي H1 2015 H1 2016 المصدف

% 01.1 0022231 212112 الدياض  01.3%  00.3%  

% 1.1 632133 622231 الجزيدة  6.2%  6.3%  

% 0.0 112211 112161 اس ثمار  1.2%  1.2%  

% 0.3 122161 112173 الهيلندي  2.1%  2.1%  

% 6.1 0022326 0022137 الفدنس   06.2%  06.0%  

% 7.3 0112611 0102121 ساب  00.1%  01.2%  

% 2.2 262176 122710 الفدب   2.1%  2.7%  

%(1.7) 0002600 0002122 سامبا  06.0%  00.6%  

% 00.7 262001 112312 الدا ح   2.0%  2.7%  

% 01.7 612337 612271 البالا  6.7%  6.1%  

% 63.2 162123 102111 االنماف  1.1%  1.7%  

% 00.1 0322127 0132103 األال   03.0%  03.1%  

% 3.1 2272722 2602622 اإل مال   011.1%  011.1%  

  ميع األرقام بالمليين ريال ما لم يتكد  الف ذلك

 H1 2016ملخه القيائم المالية للمصارف بنهاية 
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 مخصصات االئ مان المساامة إلى القطاع

 H1 2015 H1 2016 النمي H1 2015 H1 2016 المصدف

 %5.7 %14.1 (%57.1) 190 443 الدياض

 %1.8 %3.3 (%44.5) 58 105 الجزيدة

 %5.3 %2.2  %155.1 176 69 اس ثمار

 %5.7 %6.2 (%3.1) 188 194 الهيلندي

 %2.4 %2.5 (%2.3) 78 80 الفدنس 

 %7.5 %7.3  %8.6 248 229 ساب

 %9.7 %8.7  %17.9 322 273 الفدب 

 %2.5 %2.4  %8.7 83 76 سامبا

 %33.0 %31.4  %10.5 1,093 989 الدا ح 

 %3.3 %1.4  %143.9 110 45 البالا

 %1.1 %4.7 (%74.5) 38 148 االنماف

 %22.0 %15.8  %46.4 728 497 األال 

 %100.0 %100.0  %5.2 3,312 3,149 اإل مال 

 مخصصات االئ مان لأل داا المساامة إلى القطاع

 H1 2015 H1 2016 النمي H1 2015 H1 2016 المصدف

 %3.6 %32.7 (%90.4) 50 523 الدياض

 %0.2 - - 2 105- الجزيدة

 %6.7 %0.6  %817.6 94 10 اس ثمار

 %7.6 %2.6  %160.0 106 41 الهيلندي

 %2.1 - - 29 1- الفدنس 

 %9.6 %7.1  %17.5 134 114 ساب

 %13.2 %8.7  %32.6 184 139 الفدب 

 %4.2 %4.8 (%23.2) 59 76 سامبا

 %39.6 %29.6  %16.8 554 474 الدا ح 

 %2.1 %2.2 (%13.9) 30 35 البالا

 %1.8 %1.1  %39.9 25 18 االنماف

 %9.4 %17.3 (%52.3) 132 277 األال 

 %100.0 %100.0 (%12.6) 1,399 1,600 اإل مال 

 مخصصات االئ مان للشدكات المساامة إلى القطاع

 H1 2015 H1 2016 النمي H1 2015 H1 2016 المصدف

 %9.0 %6.8  %74.6 140 80 الدياض

 %3.6 %0.0 - 56 0 الجزيدة

 %5.3 %5.0  %39.5 82 59 اس ثمار

 %5.3 %13.1 (%46.5) 82 153 الهيلندي

 %3.2 %6.9 (%39.4) 49 81 الفدنس 

 %7.4 %9.8 (%0.3) 114 115 ساب

 %8.9 %11.5  %2.7 138 134 الفدب 

 %1.6 %2.6 (%20.2) 24 30 سامبا

 %34.7 %44.1  %4.6 539 515 الدا ح 

 %5.2 %0.9 %676.4 80 10 البالا

 %0.8 %11.2 (%90.1) 13 131 االنماف

 %15.1 - - 235 139- األال 

 %100.0 %100.0  %32.7 1,553 1,170 اإل مال 

 H1 2016ملخه القيائم المالية للمصارف بنهاية 
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 إ مال  حقي  المساامين المساامة إلى القطاع

 H1 2015 H1 2016 النمي H1 2015 H1 2016 المصدف

 %11.6 %12.1  %3.4 37,798 36,558 الدياض

 %2.4 %2.4  %9.3 7,811 7,144 الجزيدة

 %3.6 %4.0 (%1.0) 11,851 11,968 اس ثمار

 %3.9 %3.7  %14.5 12,746 11,127 الهيلندي

 %8.8 %9.3  %2.5 28,641 27,950 الفدنس 

 %9.1 %9.0  %9.4 29,802 27,252 ساب

 %7.1 %7.1  %7.5 23,023 21,419 الفدب 

 %12.3 %13.2  %0.8 40,244 39,917 سامبا

 %15.1 %14.6  %11.2 49,048 44,097 الدا ح 

 %2.1 %2.0  %11.8 6,810 6,090 البالا

 %5.6 %5.9  %2.7 18,388 17,906 االنماف

 %18.3 %16.7  %18.2 59,704 50,508 األال 

 %100.0 %100.0  %7.9 325,867 301,937 اإل مال 

 واائع الفمالف المساامة إلى القطاع

 H1 2015 H1 2016 النمي H1 2015 H1 2016 المصدف

  %9.9  %9.8 (%1.8) 164,043 167,075 الدياض

  %3.1  %3.3 (%9.3) 50,730 55,962 الجزيدة

  %4.1  %4.1 (%3.4) 68,087 70,477 اس ثمار

  %5.2  %4.9  %3.4 86,414 83,563 الهيلندي

  %8.4  %8.4 (%2.7) 138,810 142,631 الفدنس 

  %9.0  %8.9 (%0.6) 150,269 151,103 ساب

  %7.8  %7.8 (%2.5) 129,159 132,417 الفدب 

  %10.4  %10.0  %0.7 172,121 170,881 سامبا

  %16.3  %15.8  %0.6 270,958 269,424 الدا ح 

  %2.5  %2.2  %10.0 42,118 38,302 البالا

  %4.5  %3.6  %22.4 74,166 60,589 االنماف

  %18.9  %21.2 (%12.8) 314,708 360,977 األال 

  %100.0  %100.0 (%2.5) 1,661,582 1,703,400 اإل مال 

 القدوض إلى إ مال  الياائع

   النمي H1 2015 H1 2016 المصدف

    %12.22 %94.3 %82.1 الدياض

    %11.38 %87.2 %75.8 الجزيدة

    %8.84 %90.0 %81.1 اس ثمار

    %4.63 %90.1 %85.5 الهيلندي

    %5.73 %93.4 %87.7 الفدنس 

    %3.22 %87.2 %84.0 ساب

    %7.07 %91.3 %84.2 الفدب 

   (%0.59) %76.00 %76.6 سامبا

    %4.69 %82.9 %78.2 الدا ح 

    %4.96 %87.7 %82.7 البالا

    %1.54 %89.6 %88.1 االنماف

    %19.23 %84.1 %64.9 األال 

    %8.45 %86.7 %78.2 اإل مال 

 تيزيع الياائع 

 الياائع أل ل حسابات االا ار حسابات تحً الطلب 

 النمي H1 2015 H1 2016 المصدف

المساامة 

 النمي H1 2015 H1 2016 إلى القطاع

المساامة 

 النمي H1 2015 H1 2016 إلى القطاع

المساامة 

 إلى القطاع

 %14.5  %30.2 81,969 62,962 %1.6 (%11.5) 306 346 %7.1 (%22.0) 72,736 93,248 الدياض

 %4.5 (%10.4) 25,190 28,113 - - - - %2.4 (%7.3) 24,664 26,592 الجزيدة

 %7.4 (%11.5) 41,805 47,250 %16.0  %261.3 3,138 869 %2.1  %4.2 22,010 21,132 اس ثمار

 %8.9  %2.9 50,310 48,871 %2.3 (%1.6) 448 455 %3.3  %3.4 34,072 32,940 الهيلندي

 %8.5  %52.0 47,933 31,535 %2.6  %5.2 502 478 %8.4 (%19.1) 86,324 106,665 الفدنس 

 %10.3  %36.8 58,277 42,607 %39.5  %1.3 7,771 7,669 %8.0 (%15.9) 82,388 98,008 ساب

 %10.7  %16.1 60,407 52,051 %0.4 (%28.6) 82 114 %6.4 (%13.5) 65,321 75,482 الفدب 

 %9.4  %30.5 52,852 40,515 %36.9  %6.5 7,263 6,823 %10.2 (%9.3) 104,970 115,797 سامبا

 %3.3  %58.8 18,422 11,601 - - - - %24.2 (%1.7) 248,864 253,235 الدا ح 

 %1.9  %146.7 10,640 4,312 - - - - %2.6 (%10.1) 26,720 29,713 البالا

 %6.1  %46.5 34,336 23,438 - - - - %3.8  %7.5 39,110 36,393 االنماف

 %14.5  %24.3 81,482 65,550 %0.8 (%0.3) 158 159 %21.4 (%21.0) 219,543 277,735 األال 

 %100.0  %22.8 563,622 458,806 %100.0  %16.3 19,668 16,912 %100.0 (%12.0) 1,026,722 1,166,940 اإل مال 

  ميع األرقام بالمليين ريال ما لم يتكد  الف ذلك
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 الفائد على حقي  المساامين

   ال غيد H1 2015 H1 2016 المصدف

   (%1.7) %10.95 %12.6 الدياض

   (%6.6) %11.81 %18.4 الجزيدة

   (%3.7) %9.33 %13.1 اس ثمار

   (%2.4) %16.72 %19.1 الهيلندي

    %0.0 %14.48 %14.5 الفدنس 

   (%1.3) %15.32 %16.7 ساب

   (%1.0) %13.36 %14.3 الفدب 

   (%0.6) %12.95 %13.5 سامبا

    %0.9 %16.62 %15.7 الدا ح 

   (%3.1) %11.88 %15.0 البالا

    %0.8 %8.60 %7.8 االنماف

   (%1.4) %17.13 %18.5 األال 

   (%0.55) %14.07 %14.62 اإل مال 

 الفائد على المي ياات 

   ال غيد H1 2015 H1 2016 المصدف

   (%0.22) %1.81 %2.03 الدياض

   (%0.51) %1.30 %1.81 الجزيدة

   (%0.48) %1.18 %1.66 اس ثمار

   (%0.20) %1.89 %2.09 الهيلندي

    %0.08 %2.16 %2.08 الفدنس 

   (%0.05) %2.28 %2.33 ساب

   (%0.18) %1.75 %1.93 الفدب 

   (%0.08) %2.25 %2.33 سامبا

    %0.22 %2.35 %2.13 الدا ح 

   (%0.44) %1.48 %1.92 البالا

   (%0.07) %1.73 %1.80 االنماف

    %0.08 %2.01 %1.93 األال 

   (%0.092) %1.99 %2.09 اإل مال 

 النقدية إلى الياائع الجارية 

   ال غيد H1 2015 H1 2016 المصدف

   (%0.2) %36 %36 الدياض

   (%20.7) %25 %46 الجزيدة

    %12.3 %47 %35 اس ثمار

   (%3.0) %22 %25 الهيلندي

    %26.4 %41 %15 الفدنس 

    %18.0 %35 %17 ساب

    %7.6 %30 %23 الفدب 

    %10.7 %34 %24 سامبا

    %5.9 %24 %18 الدا ح 

    %3.2 %51 %47 البالا

    %11.5 %58 %47 االنماف

    %2.9 %26 %23 األال 

    %7.55 %31 %24 اإل مال 

 الياائع تحً الطلب إلى حقي  الملكية )مدة( 

   ال غيد H1 2015 H1 2016 المصدف

   (%62.6) 1.92 2.55 الدياض

   (%56.5) 3.16 3.72 الجزيدة

    %9.2 1.86 1.77 اس ثمار

   (%28.7) 2.67 2.96 الهيلندي

   (%80.2) 3.01 3.82 الفدنس 

   (%83.2) 2.76 3.60 ساب

   (%68.7) 2.84 3.52 الفدب 

   (%29.3) 2.61 2.90 سامبا

   (%66.9) 5.07 5.74 الدا ح 

   (%95.5) 3.92 4.88 البالا

    %9.5 2.13 2.03 االنماف

   (%182.2) 3.68 5.50 األال 

   (%71.4) 3.15 3.86 اإل مال 

 النقدية إلى إ مال  الياائع 

   ال غيد H1 2015 H1 2016 المصدف

   (%4.3) %16.1 %20.4 الدياض

   (%9.6) %12.2 %21.7 الجزيدة

    %4.8 %15.2 %10.4 اس ثمار

   (%1.2) %8.6 %9.8 الهيلندي

    %14.5 %25.7 %11.2 الفدنس 

    %8.2 %19.0 %10.9 ساب

    %2.4 %15.2 %12.8 الفدب 

    %4.9 %21.0 %16.1 سامبا

    %5.0 %21.8 %16.8 الدا ح 

   (%4.6) %32.1 %36.8 البالا

    %2.6 %30.8 %28.1 االنماف

    %0.4 %17.8 %17.4 األال 

    %3.07 %19.4 %16.3 اإل مال 
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 النقدية إلى إ مال  األ يل 

   ال غيد H1 2015 H1 2016 المصدف

   (%3.71) %11.58 %15.28 الدياض

   (%8.95) %9.05 %18.00 الجزيدة

    %2.85 %10.76 %7.91 اس ثمار

   (%1.14) %6.84 %7.98 الهيلندي

    %9.81 %18.38 %8.56 الفدنس 

    %6.37 %14.92 %8.54 ساب

    %1.59 %11.81 %10.22 الفدب 

    %3.28 %15.42 %12.14 سامبا

    %3.98 %17.84 %13.85 الدا ح 

   (%3.79) %24.88 %28.67 البالا

    %2.42 %23.23 %20.81 االنماف

   (%1.24) %12.40 %13.64 األال 

    %1.70 %14.5 %12.77 اإل مال 
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 مفدل ال غطية )مده(  

   ال غيد H1 2015 H1 2016 المصدف

   (%10.6) 1.52 1.63 الدياض

   (%12.9) 1.68 1.80 الجزيدة

    %26.2 2.12 1.86 اس ثمار

    %1.6 1.68 1.66 الهيلندي

    %1.0 2.16 2.15 الفدنس 

    %7.3 1.66 1.59 ساب

    %70.4 2.88 2.17 الفدب 

    %3.1 1.65 1.62 سامبا

   (%2.6) 1.95 1.97 الدا ح 

    %12.2 1.87 1.75 البالا

   (%34.1) 1.75 2.09 االنماف

   (%19.8) 1.45 1.65 األال 

   (%1.6) 1.78 1.80 اإل مال 
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 اامش الفائد 

   ال غيد H1 2015 H1 2016 المصدف

   (%0.88) %2.71 %3.59 الدياض

   (%1.26) %2.77 %4.03 الجزيدة

   (%0.76) %2.07 %2.83 اس ثمار

   (%0.73) %2.48 %3.21 الهيلندي

   (%0.51) %2.61 %3.13 الفدنس 

   (%0.6) %2.67 %3.29 ساب

   (%0.9) %2.74 %3.59 الفدب 

   (%0.6) %2.59 %3.21 سامبا

   (%1.1) %3.88 %4.98 الدا ح 

   (%1.1) %3.55 %4.61 البالا

   (%1.4) %3.45 %4.81 االنماف

   (%1.9) %3.50 %5.39 األال 

   (%0.94) %3.03 %3.97 اإل مال 

 المخصصات إلى القدوض

   ال غيد H1 2015 H1 2016 المصدف

   (%0.05) %1.34 %1.40 الدياض

   (%0.39) %1.40 %1.79 الجزيدة

    %0.22 %1.59 %1.37 اس ثمار

   (%0.04) %1.92 %1.97 الهيلندي

   (%0.00) %1.80 %1.81 الفدنس 

    %0.07 %1.92 %1.85 ساب

   (%0.08) %2.16 %2.24 الفدب 

   (%0.46) %1.54 %2.00 سامبا

    %0.32 %2.78 %2.45 الدا ح 

   (%0.10) %2.57 %2.67 البالا

   (%0.32) %1.17 %1.49 االنماف

   (%0.03) %2.06 %2.08 األال 

   (%0.03) %1.95 %1.97 اإل مال 

 القدوض غيد الفاملة إلى إ مال  القدوض

   ال غيد H1 2015 H1 2016 المصدف

    %0.02 %0.88 %0.86 الدياض

   (%0.16) %0.84 %0.99 الجزيدة

    %0.01 %0.75 %0.74 اس ثمار

   (%0.04) %1.15 %1.18 الهيلندي

   (%0.00) %0.84 %0.84 الفدنس 

   (%0.01) %1.16 %1.17 ساب

   (%0.28) %0.75 %1.03 الفدب 

   (%0.30) %0.93 %1.23 سامبا

    %0.18 %1.43 %1.24 الدا ح 

   (%0.16) %1.38 %1.53 البالا

   (%0.04) %0.67 %0.71 االنماف

    %0.15 %1.42 %1.26 األال 

   (%0.00) %1.09 %1.10 اإل مال 
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 البالا المالية
 

  دمة الفمالف

 clientservices@albilad-capital.com البديد االلك دون :

 2111 – 617 – 00 – 222+ اإلاارة الفامة:

 1110 – 002 – 111 الهاتف المجان :

 

 

 إاارة األ يل

 abicasset@albilad-capital.com البديد االلك دون :

 2131 – 617 – 00 – 222+  ااتف:

 

 

 إاارة األبحاث والمشيرة

 research@albilad-capital.com البديد اإللك دون :

 2126 – 617 – 00 – 222+  ااتف:

 capital/research-www.albilad  الميقع اإللك دون :

 

  إاارة اليساطة

 abicctu@albilad-capital.com البديد االلك دون :

 2111 – 617 – 00 – 222+  ااتف:

 

 المصد ية االس ثمارية

 investment.banking@albilad-capital.com البديد االلك دون :

 2112 – 617 – 00 – 222+  ااتف:

 إ الف المسؤولية

لية ومديديها وميظفيها ال يقدمين أي ضمانات أو تفهدات لمابتلً شدكة البالا المالية أقصى  هد لل أكد من أن مح يى المفليمات المتكيرة    اتا ال قديد  حيحة واقيقة ومع ذلك  إن شدكة البالا ا

 . داحة أو ضمنا  بشأن مح ييات ال قديد وال ي حملين بطديقة مباشدة أو غيد مباشدة أي مسؤولية قانينية ناتجة عن ذلك

  .ن األغداض اون الميا قة الخطية المسبقة من شدكة البالا الماليةم ال يجيز إعااة نسخ أو إعااة تيزيع أو إرسال اتا ال قديد بطديقة مباشدة او غيد مباشدة ألي شخه آ د أو نشده كليا  أو  زئيا  ألي غدض 

 كما نلفً االن باه بأن اته المفليمات ال تشكل تي ية بشداف أو بيع أورا  مالية أو التخاذ قدار اس ثماري.

 .يف بد أي إ داف اس ثماري ي خته المس ثمد بناف  على اتا ال قديد سياف  كان كليا  أو  زئيا  اي مسؤولي ه الكاملة وحده 

ا أو أي إ داف آ د يمكن أن ي حقق مس قبال. لتلك  إننا ننصح بالد يع إل س شار اس ثماري مؤال قبل االس ثمار    مثل اته األاوات ى مليس الهدف من اتا ال قديد إن يس خدم أو يف بد مشيرة أو  يار 

 .االس ثمارية

 تح فظ شدكة البالا لالس ثمار بجميع الحقي  المدتبطة بهتا ال قديد

 11011–73تصديح ايئة السي  المالية رقم 

http://www.albilad-capital/research

