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الرسملة 

ال وقية 

 )مليون ريال(

الفائد على 

 ال هم )ريال(

ال فر 

 للفائد*

سفر 

اإلغال  

 )ريال(*

  00.12  1.60  0.01  002631 الرياض

  06.32  0.11  0.21  12002 الجزيرة

  06.21  3.12  0.23  12111 اس ثمار

  06.02  2.21  0.31  002201 الهولندي

  60.21  2.10  0.03  622111 الفرن  

  60.11  3.60  6.20  002111 ساب

  01.21  2.11  6.21  012211 الفرب 

  60.00  1.61  6.21  162261 سامبا

  13.11  06.62  1.22  202102 الرا ح 

  01.11  01.10  0.06  002131 البالا

  00.00  06.22  0.10  022221 االنماف

  11.01  1.12  1.12  112321 األال 

    1.30  6.22  0112302 القطاع
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 البالا االس ثمار الجزيرة االنماف الهولندي الفرب  الفرن   ساب الرياض سامبا الرا ح  األال 

  ا   الد ل اإليرااات

 ملخه  
 
  ا بصص   6102تباطأ نمو القروض المصر ية  الل الربع األول  من صلصً نصمصو  %    2.0بشكل طفيف  حصيصس سصج 

%    الربصع الصمصمصا صل 01.3مليار اوالر(  ، مقارنة  بنمو  031مليار ريال ) 02101على صساس سنوي ل بلغ  

 .  6101من عام 

  لً  نموآ  بص  111مليار ريصال )  02232%  قط ل صل إلى   1.0وتباطأ نمو الواائع  بدر ة صكبر  ،  حيس  سج 

 .  6101%    الربع المما ل من الفام 2.6مليار اوالر(  مقارنة بنمواا  

  ملصيصار  113% ل صل إلى 61وترا فً محفظة  االس ثمارات المصر ية بنهاية الربع األول من اتا الفام  بص

 مليار اوالر(    الربع المما ل من الفام ال ابق. 002مليار ريال ) 112مليار اوالر(  مقابل  011ريال ) 

  لً نموآ  بص %  قط مقارنة بالربع المما ل من 6.1وصاى ذلك  ل باطؤ نمو المو واات المصر ية  حيس سج 

%    الربع األول مصن 1.1، مقارنة بنمواا مليار اوالر(  112مليار ريال ) 2,198الفام ال ابق   ل صل إلى 

 .6101عام 

   صرباح البنوك ال فواية بص ً مليار ريال  00.36% عن صرباح الربع المما ل من الفام ال ابق  ل صل إلى 1نم 

 مليار اوالر(. 0.06)

  صاى نمو القروض  بدر ة صسرع من نمو الواائع الى ارتفع مفدل القروض إلى الواائع  بنهاية الصربصع األول

 %  لنفس الف رة من الفام ال ابق. 33.01% مقارنة بص 11.13نقطة صساس ليبلغ  306بواقع  6102من 

   ص     02.11مصقصارنصة بصص 6102% بنهاية الصربصع األول مصن عصام 02.61بلغً كفاية رصس المال األساس  %

%  مصقصارنصة             01الربع المما ل من الفام ال ابق، بينما بصلصغصً كصفصايصة رصس الصمصال األسصاسص  والصمص صانصد 

 % للربع المما ل من الفام ال ابق.03.21بص  

  مقارنة بالربع المما ل من الفام  6102%    الربع األول من عام 02.6ارتففً مخصصات االئ مان بن بة

ب بب ارتفاع مصخصصصصصات قصطصاع الشصركصات  بصنصحصو مليار ريال(،  111مليار ريال ) 02212ال ابق ل صل إلى 

% عن الصفص صرة 1% عن الف رة المقابلة من الفام ال ابق ، بينما انخفضً مخصصات قطاع ال جزئة  بص 22.1

 المقابلة .

  نقطة صساس  ليبلغ بنهاية الربع األول مصن اصتا  03مفدل اامش الفائد للقطاع المصر   بنحو  انخفض

 % للربع المما ل من الفام ال ابق . 0.03% مقارنة  بص 0الفام  

   وبلغ مضاعف القيمة الصد ص صريصة 01.11بلغ م وسط الفائد على حقو  الم اامين بنهاية الربع األول ،%

 مرة.  1.30مرة بينما بلغ مضاعف ال فر للفائد  0.60
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 نمو القروض نمو الواائع القروض الواائع

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
،  وير ع ذلك  6101%    الربع األول من عام 1.2% على صساس سنوي مقارنة بنمو 1.0تباطأ نمو الواائع المصر ية    البنوك ال فواية  الل الربع األول من اتا الفام ليبلغ  

سااصم  ص   تصرا صع ال صيصولصة ما النخفاض االيرااات الفامة ب بب انخفاض صسفار النفط ، حيس صاى انخفاض صسفار النفط الى ترا ع م  ويات ال يولة    القطاع المصر  ،  ك

ومة بالريال ل مويل االنفا  الفام ، وانفكس ذلك  على ارتفاع مطلوبات مصارف من القطاع الفام بنهصايصة الصربصع ال ا دار الحكومة لفدة ا دارات من ال ندات الحكومية المحلية المق 

مصلصيصار  06.6ملصيصار ريصال ) 061.2% عن نفس الف رة من الفام ال ابق ، بلغً ال ندات الحكومية منها 26مليار اوالر( بنمو سنوي بلغ   16.2مليار ريال ) 020ل صل إلى  6102األول 

مليار اوالر( كصمصا  03.0مليار ريال )  002.1% ، بلغً ال ندات الحكومية منها  11مليار اوالر(  بنمو سنوي بلغ  12.3مليار ريال )012اوالر( .  واس مر االرتفاع بنهاية شهر صبريل ل بلغ 

 . 6102   نهاية صبريل 

     0، كما ترا ع عرض الصنصقصوا الشصامصل ن 6101%    الربع األول من عام 00.2% على صساس سنوي مقارنة بنموه  6.6بنهاية الربع األول من اتا الفام بص  6وترا ع عرض النقوا ن 

عصلصى صسصاس سصنصوي       6102بنهاية شهر صبريل  0و ن 6%    نفس الف رة من الفام ال ابق . واس مر ال را ع    عرض النقوا ن01.6% على صساس سنوي  مقارنة بصنموه 1.1بص 

 % على ال وال  .0.13% و6.10بص 

نقطصة صسصاس كصمص صوسصط  ص  الصربصع  10وانفكس ترا ع ال يولة    القطاع المصر   على  ارتفاع سفر ال ايبور )سفر االقراض ما بين البنوك ال فواية( أل ل  ال ة شهور من 

، وقد ا ع ذلك مؤس ة النقد الفرب  ال فواي )ساما( الى ال ماح للبنوك بصر صع الصحصد األعصلصى لصمصفصدل 6102نقطة صساس بنهاية شهر صبريل من عام  020الى   6101األول من 

 %     براير الماض  . 21%  إلى  11القروض إلى الواائع من 

 

حل  ومحفزات النمو به ، حيس صع مد الممن  انب آ ر كان النخفاض صسفار النفط ص ر غير مباشر على االق صاا ال فواي، حيس حفز الحكومة للقيام بفملية بمرا فة شاملة لالق صاا 

وال   صعداا مجلس الشؤون االق صااية وال صنصمصيصة بصرئصاسصة ولص  ”    6101رؤية المملكة الفربية ال فواية ”  مجلس الوزراف ال فواي    الخامس والفشرين من صبريل الماض    

 ول  الفهد األمير محمد بن سلمان بن عبدالفزيز كبداية  لل حول نحو اق صاا م نوع ال يف مد على سلفة وحيدة ناضبة وغير م جداة.

 االس ثمارية الرائدة ،ومحور ربط القارات الثالث.  على نقاط القوة ال الية: الفمق الفرب  واإلسالم  للمملكة الفربية ال فواية ،القوة”  6101رؤية المملكة الفربية ال فواية ” ترتكز

ها ل حقيق صادا ها وتفظصيصم االسص صفصااة بفضوتف مد الرؤية على  الث محاور ا  : المج مصصع الحيصصوي  واالق صصاا المزااصر والوطصن الطمصوح ، حيس ت كامل اته المحاور وتّ  ق مع 

ق صاا المزاار، يص صم الص صركصيصز عصلصى االمن مرتكزات اته الرؤية، حيس يمّثل المحور األول صساس تحقيق اته الرؤية وتأسيس قاعدة  لبة لالزااار االق صااي ، و   المحور الثان  

ى الشركات الكبرى، و تطوير األاوات إل تو ير الفرص للجميع، عبر بناف منظومة تفليمية مرتبطة باح يا ات سو  الفمل، وتنمية الفرص للجميع من رّواا األعمال والمنشآت الصغيرة

الصخصدمصات والص صنصمصيصة االقص صصصاايصة  واةاالس ثمارية إلطال  إمكانات القطاعات االق صااية الواعدة وتنويع االق صاا وتوليد  رص الفمل للمواطنين. وألامية ال نا  ية    ر ع  

ّية. و   المحور الصثصالصس سصيص صم نوعسي م تركيز الجهوا على تخصيه الخدمات الحكومية وتح ين بيئة األعمال، بما ي هم    اس قطاب ص ضل الكفافات الفالمّية واالس ثمارات ال

ن الموارا والطاقات البشريصة ، وتصهصيصئصة  مكيال ركيز على القطاع الفام، حيس سي م رسم مالمح الحكومة الفاعلة من  الل تفزيز الكفافة والشفا ية والم افلة وتشجيع  قا ة األااف ل 

و   كل محور من محاور الرؤية، اناك  رص.البيئة الالزمة للمواطنين وقطاع األعمال والقطاع غير الربح  ل حمل م ؤولياتهم وص ت زمام المباارة    موا هة ال حدّيات واق ناص الف

ل أكد من موافمة المشاريع الم  قبلية مع ، لعدا من االل زامات واألاداف، تمّثل نموذ ا سي م الفمل على تحقيقه. كما سيّ م اع ماا الرؤية كمر فية عند اتخاذ القرارات الم  قبلية

مصجصلصس الشصؤون االقص صصصاايصة   ص  ما تضمّن ه محاور الرؤية وتفزيز الفمل على تنفيتاا. وسي م تحقيق األاداف الموضوعة عبر بفض البرامج ال نفيتية ال ص  بصدص الصفصمصل عصلصيصهصا

 وال نمية، وال   س نطلق قريبا     سبيل تحقيق اته األاداف واالل زامات .

ر سص صمصثصل مصخصاطصر لصبصفصض آ ص لتا  إننا نف قد صن اته البرامج س غير من عوامل المنا  ة    بفض القطاعات ذات الفالقة مما سيخلق  ر آ  ديدة للقطاع الصخصاص ومصن  صانصب

 القطاعات ال   تف مد بشكل صو بآ ر على الدعم الحكوم  .
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 نظرة على صااف القطاع 
% عن صرباح الربع المما ل من 1بن بة  6102صرباح البنوك ال فواية    الربع األول من عام ارتففً 

مليصار ريصال       00.02مليار اوالر( مقارنة بصص  0.06مليار ريال )  00.36، وبلغً األرباح المجمفة  6101عام 

% عصن    01.1مليار اوالر( ،  اف النمو    األرباح ن يجصة  ارتفصاع ا صل الفمصوالت الخا صة بنص بة  6.23) 

% قط عن نف 2الربع المما ل من الفام الماض ، بينما ارتفع  ا   ا ل الفموالت الخا ة بن بة 

الف رة ب بب ارتفاع المصاريف الم فلقصة بصالفموالت الخا صة ، وبلغصً مص اامة  صا   الفمصوالت 

%    الربع المما ل من الفام ال ابق، كما تباطأ 21.3% مقارنة بص 22.1الخا ة إلى إ مال  الد ل  

%  ص  الربصع المما صل 1.2% مقارنة  بصصنمو 1.1نمو  ا   ا ل الرسوم والخدمات المصر ية ليبلغ 

% عصصن نفصصس الفصص رة مصصن الفصصام 0.6مصصن الفصصام الصص ابق، وصاى ذلصصك لنمصصو إ مصصال  ا صصل الفمليصصات بصصص 

% عصن الفص رة المقابلصة ال ص  2.3ال ابق، من  انصب آ صر انخفصضً الرواتصب ومصصاريف المصوـفين بصص 

 تضمنً   رف راتب شهرين للفاملين    القطاع المصر    تماشيا  مع القطاع الحكوم  .

%  قصط مقارنصة بصالربع المما صل مصن 6.1    انب الميزانية الفمومية ارتففً المو صواات البنكيصة بصص 

مليصار و صاف اصتا النمصو  62012مليار ريصال مقارنصة بصص  62021الفام ال ابق حيس بلغ ا مال  المو واات 

مليار  02621مليار ريال مقارنة بص  02102% ل صل إلى  2.0ب بب ارتفاع  ا   القروض وال مويل بص 

مليصار  113% ل صصل إلصى 61   الربع المما ل من الفام ال ابق، بينما ترا ع  ا   االس ثمارات بصص 

% ويصصل 1.0مليار     الربع المما ل من الفام ال ابق. وتباطأ نمصو الواائصع ليبلصغ  112ريال مقابل 

مليار    الربع المما ل من الفام ال ابق، ونظرا  ل بصاطؤ نمصو  02233مليار ريال مقارنة  بص  02232إلى 

 306الواائع بمفدل صعلى مصن  نمصو القصروض صاى ذلصك الرتفصاع مفصدل القصروض إلصى الواائصع بواقصع 

 %     نفس الف رة من الفام ال ابق. 33.01% مقارنة بص 11.13نقطة صساس ليصل إلى 

 02.2% عصن الربصع المما صل مصن الفصام الص ابق ل صصل الصى 06.6وارتففً القروض الغير عاملصة بنحصو 

، ، ومع نمو إ مال  القروض، ارتفع مفدل القروض الغير 6102مليار ريال بنهاية الربع األول من عام 

% بنهايصة الربصع األول مصن اصتا 0.01عاملة إلى إ مال  القروض بنحو  الث نقاط صساس ل صل إلصى 

الفصصام  مقارنصصة بصصالربع المما صصل مصصن الفصصام الصص ابق، كمصصا انخفصصضً مخصصصصات االئ مصصان إلصصى ا مالصص  

% بنهاية الربع األول من اتا الفام ، من  انب آ ر 0.22القروض بواقع سبع نقاط صساس ل صل إلى 

مليصون ريصال واص  صعلصى مصن مخصصصات الربصع المما صل مصن  02212بلغ إ مال  مخصصات االئ مان 

%. وانخفض صيضا مفدل تغطية القروض الغير عاملة    القطاع المصر   02.6الفام ال ابق بنحو 

% مصصن 21.0%. قصصاا قطصصاع الصصشركات نمصصو االئ مصصان حيصصس اسصص حوذ علصصى 010% مقارنصصة بصصص 031إلصصى 

 % تو هً لقطاع ال جزئة.00.3 ا   القروض بينما 

% بنهايصة الربصع األول 2.1   ما يخه ال يولة، ارتففً األموال النقدية    ح ابات البنوك بنحو 

مقارنة بالربع المما صل مصن الفصام الص ابق، وبلصغ مفصدل الص يولة النقديصة إلصى ا مالص   6102من عام 

%، بينمصا ارتفصع مفصدل الص يولة النقديصة 01.6% وإلى إ مال  الواائع 00.26المو واات المصر ية 

%  صص  الربصصع المما صصل مصصن الفصصام الصص ابق، وانخفصصضً 61% مقارنصصة بصصص 62إلصصى الواائصصع الجاريصصة ليبلصصغ 

مليصار ريصال، بينمصا سصجلً الواائصع أل صل  02112% ل بلصغ بنهايصة الربصع األول 2.1الواائع تحً الطلب بص 

% علصى 1.2% و61مليار ريال، ونمً واائع االا صار والواائصع األ صرى بصص  111% ل صل إلى 01نموا بص 

 6102% بنهاية الربع األول من عصام 02.61. من  انب آ ر  بلغً كفاية رصس المال األساس  ال وال 

%  ص  الربصع المما صل مصن الفصام الص ابق، بينمصا بلغصً كفايصة رصس المصال األساسص  02.11مقارنة بصص

 %    الربع المما ل من الفام ال ابق. 03.21%  مقارنة بص  01والم اند 
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 نظرة على قائمة الد ل 

  ا   الد ل 
% عن الربع 1مليار ريال بنمو  00.36مبلغ  6102بلغً صرباح المصارف    الربع األول من عام 

المما ل من الفام ال ابق،  ميع المصارف سجلً نموا    صرباحها باس ثناف االس ثمار والهولندي 

% على ال وال .    بنك 0.1% و6.1% و1.0% و16.3والفرب  وسامبا حيس انخفضً صرباحهم بص 

االس ثمار ساام    انخفاض األرباح  ارتفاع مخصه االئ مان ، و   كل  من الهولندي والفرب  

كان ترا ع االتفاب والفموالت وارباح تحويل الفمالت باإلضا ة إلى انخفاض ا ل الفمليات األ رى 

سبب     انخفاض صرباح البنكين ، بينما كان انخفاض صرباح بنك سامبا ناتج عن ترا ع االتفاب 

والفموالت و ا ل الفمليات األ رى. من  انب آ ر صاى انخفاض رواتب ومصاريف الموـفين مقارنة 

بالف رة المقابلة من الفام الماض  الى تخفيض المصاريف اال مالية ل  ة مصارف ،  كما صاى ارتفاع 

مخصه   ائر االئ مان    سبفة مصارف الى ارتفاع المخصصات اإل مالية لخ ائر االئ مان 

 % مقارنة بالربع المما ل من الفام ال ابق.02.6بن بة 

 ا ل الفموالت الخا ة
% مقارنة بالربع المما ل من الفام 01.1مليار ريال بنمو  03.6بلغ إ مال  ا ل الفموالت الخا ة 

لً  % من إ مال  ا ل الفمليات، بينما بلغ  ا   ا ل الفموالت الخا ة         10ال ابق، ومث 

% مقارنة بالربع المما ل من الفام ال ابق، وارتففً م اام ها الى  2مليار ريال بنمو  00.1

 %    الربع المما ل من الفام ال ابق.21.3%  من ا مال  ا ل الفمليات مقارنة بص 22.1

 إيرااات ومصاريف الفمليات 
مليار ريال بنمو  61.10بلغ إ مال  إيرااات المصارف ال فواية  6102بنهاية الربع األول من عام 

% مقارنة بالربع المما ل من الفام ال ابق. واس حوذ البنك األال  ومصرف الرا ح  على 0.6

% على ال وال  من الحصة ال وقية لإليرااات. على الجانب اآل ر بلغ إ مال  03.3% و66.1

 % عن الف رة المقابلة من الفام الماض  .1.1مليار ريال بنمو طفيف بلغ  2.01مصاريف الفمليات 

% عن 0)صو الد ل من غير الفائدة ( بن بة كما انخفض ا ل الرسوم واألتفاب وتحويل الفمالت 

ل نفس الف رة من الفام ال ابق ، لي % للف رة 61.3إ مال  ا ل المصارف مقارنة بص % من 61.0مث 

 المقابلة من الفام ال ابق .

 

  6102مقارنة بنمو الربع األول  6102نمو صافي الدخل للربع األول 

6102مقارنة بالربع األول  6102نمو رسوم الخدمات للربع األول   

 6102الربع األول  -نمو صافي دخل العموالت الخاصة 

 6102الربع األول  - هيكل اإليرادات للقطاع 

 6102الربع األول  - هيكل اإليرادات لكل مصرف 
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 نظرة على صااف قطاعات األعمال 

 قطاع ال جزئة

مليصار ريصال  0.1بلغً صرباح قطاع ال جزئة    المصصارف الص فواية  6102بنهاية الربع األول من عام 

% مقارنصة بصالربع المما صل مصن الفصام الص ابق، وارتففصً مص اامة القطصاع  ص  صربصاح 02.1بارتفاع 

% للف رة المقابلة من الفام الماض  . اس حوذ مصرف الرا حص  60.2% مقارنة بص 01المصارف إلى 

% علصى ال والص .    00% و62% من صرباح القطاع بينما حاز بنكص  األالص  والريصاض علصى 02.0على 

% عن الف رة المقابلصة مصن الفصام 01.2مليار ريال بارتفاع  1.3كما بلغ إ مال  اإليرااات لقطاع ال جزئة 

% مصن إ مالص   16مثلً ايرااات ال جزئصة مليار ريال ،  3.2الماض  التي بلغً  يه ايرااات القطاع  

اس حوذ الرا حص  علصى % للف رة المقابلة من الفام الماض . 02إيرااات القطاع المصر   مقارنة بص 

 % .66% من إ مال  إيرااات ال جزئة المصر ية    ال و  ويليه البنك األال  بص 01.3

 قطاع الشركات

% مقارنة بالربع المما ل من الفام ال صابصق. 01.0مليار ريال بانخفاض  1.6بلغً صرباح قطاع الشركات 

% لصلصفص صرة الصمصقصابصلصة مصن 16% من صرباح المصارف اال مالية مقارنة بص 02وانخفضً م اام ه إلى 

عصلصى الفام الماض  ، على م  وى ال و  اس حوذ البنك األال  وبنك الرياض والبنك الصفصرن ص  

 .على ال وال  من صرباح القطاع% 01.1% 01.1% و02.3

% مقارنة بالربع المما ل من الصفصام ال صابصق 6.0كما انخفضً اإليرااات  اال مالية لقطاع الشركات بص 

لً  2.1مليار ريال مقارنة بص  2.1ل بلغ  % من إ مال  إيرااات القصطصاع الصمصصصر ص  00مليار ريال ، و مث 

% مصن إ صمصالص  إيصرااات الصقصطصاع 03% للف رة المقابلة . واس حوذ البنك األال  عصلصى 00مقارنة بص 

 % على ال وال  .06.0% و06.6% و06.2ويليه كل من ساب والفرن   والرياض بص 

 قطاع الخزينة 

% عن الربع المما ل من الفام ال ابق.      01مليار ريال بانخفاض  0.6بلغً صرباح قطاع الخزينة 

%    الف رة المقابلة . 06% من صرباح المصارف اإل مالية مقارنة بص 61وبلغً م اامة القطاع 

% من صرباح القطاع اإل مالية ويليه الرا ح  وسامبا اللتان بلغً 63.0اس حوذ البنك األال  على 

 % على ال وال  من صرباح قطاع الخزينة . 00% و 00.0حص هما  

مليار  0.3% عن الربع المما ل من الفام ال ابق ل بلغ 1.3 يما يخه إيرااات القطاع، انخفضً  بص 

% من إ مال  إيرااات 01مليار ريال  للف رة المقابلة ، وبلغً ايرااات قطاع الخزينة  1.1ريال مقارنة بص 

% 62.1%    الف رة المقابلة من الفام ال ابق . اس حوذ البنك األال  على 61القطاع مقارنة بص 

 % على ال وال . 06.0% و06.0من إ مال  إيرااات قطاع الخزينة يليه سامبا والرا ح  بص 

 قطاع الوساطة واالس ثمار

% عصن الربصع المما صل 61.0مليون ريال بانخفاض  133بلغً صرباح قطاع الوساطة و دمات االس ثمار 

% مصصن صربصصاح المصصصارف اإل ماليصصة.       1.0مصصن  الفصصام الصص ابق. وانخفصصضً مصص اامة القطصصاع الصصى  

% على ال وال  من صرباح 62% و00.6اس حوذ قطاع الوساطة واالس ثمار    سامبا والرا ح  على 

 % من صرباح القطاع    ال و . 02.6القطاع ،بينما اس حوذ األال  على 

مليصون ريصال للربصع  232مليصون ريصال مقارنصة بصص  110% ل بلصغ 00.2كما انخفضً إيرااات القطصاع بصص 

لً  %.  اس حوذ سامبا والرا ح  على 1.1% من إ مال  إيرااات المصارف مقارنة بص 1المقابل  ،ومث 

 %.02% على ال وال  من إيرااات القطاع يليهما األال  بص 61.1% و66.0

 

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

 6102الربع األول  -نمو صافي الدخل لقطاع التجزئة 

 6102الربع األول  - نمو صافي الدخل لقطاع الشركات

 6102الربع األول  - نمو صافي الدخل لقطاع الخزينة

 6102الربع األول  - نمو صافي الدخل لقطاع الوساطة واالستثمار
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 نظرة على بنوا الميزانية 

 القروض
 02419مبلغ   6102بلغ  ا   محفظة القروض    المصارف ال فواية بنهاية الربع األول من عام 

% عن الربع المما ل من  الفام ال صابصق ، بصلصغصً الصقصروض الصمصمصنصوحصة لصقصطصاع 2.0مليار ريال  بنمو 

ا بصص  232.1الشركات  صً نصمصو  % عصن الصفص صرة الصمصقصابصلصة مصن الصفصام ال صابصق ،            2مصلصيصون ريصال وسصجصل 

لً  % من مجموع القروض الممنوحة من القطاع المصر   ، بينما بلغً القروض الممنوحة 21.0مث 

ا بص  110.2لقطاع ال جزئة  % عصن الصفص صرة الصمصقصابصلصة مصن الصفصام ال صابصق،         2.3مليون ريال وسجلً نمو 

لً  % من القروض المصر ية. من  انب آ ر بلغً   رات االس حقا  للقروض الشخصصصيصة 00.3و مث 

 . (0)% ذات ص ل  طويل 16و( 6)م وسط  % ذات ص ل62و ( 0)% ذات ص ل قصير62

 ، وبح ب القطاعات االق صااية الرئي ية، تصوزعصً الصقصروض الصمصصصر صيصة عصلصى  صال صة عشصر قصطصاعصا 

% 06.01% والص صصصنصيصع 60.11% من ا مال  القروض اص   الص صجصارة 11اس حوذت صربع منها على 

 % بينما توزعً الن بة الم بقية على باق  القطاعات.02.11%  واأل رى 3.2واإلنشافات 

  المخصصات
مقارنة بالربع المما ل  6102%    الربع األول من عام 02.6ارتففً مخصصات االئ مان اإل مالية بص 

مليار ريال، وذلك ب بب ارتفاع مخصصات قطاع الشركات  بنصحصو  02212من الفام ال ابق ل صل إلى 

مليون ريال، بينما انخفضً مخصصات  301% عن الف رة المقابلة من الفام ال ابق ل صل إلى 22.1

مليون ريال. من  انب آ ر  ارتففً حصة مخصصات قطاع الشصركصات  321% ل بلغ  1قطاع ال جزئة  بص 

% للف رة المقابلة من الفام الماض  بينما انخفضً حصة مخصصصات قصطصاع 00% مقارنة بص 11الى 

 % للف رة المقابلة من الفام الماض  .11% مقارنة بص 13ال جزئة الى 

 

 

 القروض الغير عاملة 
مقارنة بصالصربصع الصمصمصا صل مصن  6102%    الربع األول من عام 06.6ارتففً القروض غير الفاملة  بص 

مليار ريال ، و صاى ذلك إلى ارتفاع مفدل القروض غصيصر الصفصامصلصة إلصى  02.2الفام ال ابق ل صل الى 

% 031%. كما انخفض مفدل ال غطيصة لصيصصصبصح 0.01إ مال  القروض بثالث نقاط صساس  حيس بلغ 

 %    الف رة المقابلة من الفام الماض  .010مقارنة بص 

 االس ثمارات

% 61.0بصص  6102انخفضً محفظة االس ثمارات    المصارف ال فواية بنهايصة الصربصع األول مصن  

صلصً اسص صثصمصارات الصبصنصك األاصلص   113مقارنة بالربع المما ل من الفام ال ابق ل بلغ  مليار ريال . ومصث 

% من إ صمصالص  مصحصفصظصة 01.1% من إ مال  االس ثمارات ويليه سامبا حيس مثلً اس ثماراته 62.1

 االس ثمارات للمصارف. 

6102مقارنة بنمو الربع األول  6102للربع األول  القروضنمو صافي     

6102الربع األول  —الحصة السوقية من صافي القروض   

6102الربع األول  —هيكل اإلقراض لكل مصرف   
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 قروض الشركات قروض األ راا

 6102الربع األول —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

 الجزيرة

 الرياض

 سامبا

 الهولندي

 الرا ح 

 الفرب 

 الفرن  

 ساب

 األال 

 البالا

 االس ثمار

(0 )
األجل القصير: سنة واحدة فأقل  

6 )
سنوات 3-1األجل المتوسط:   

سنوات 3األجل الطويل : أكثر من  (0)  

الربع  -نمو االئتمان المصرفي الممنوح حسب النشاط االقتصادي 

 6102األول 

50.5% 

26.9% 

15.0% 13.4% 
9.0% 8.3% 

5.3% 5.0% 
0.3% 

(9.2%) (11.8%)
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 الواائع
عصلصى صسصاس  6102تباطأ نمو  الواائع المصر ية    البنوك ال فواية بنهاية الربع األول من عصام 

مصلصيصار ريصال .                     02232%  قط مقارنة بالربع المما ل من الفام ال ابق ،حيس بلغً  1.0سنوي  ليبلغ 

% من إ مال  الواائصع، حصيصس اسص صحصوذ الصبصنصك األاصلص  عصلصى 11.2واس حوذت صربفة مصارف على 

% 01.2%، بينما حاز سامبا والرياض على 01.1% من مجموع الواائع، ومصرف الرا ح  على 02.1

 % على ال وال  من واائع ال و .2.1و

% ل بلغ بنهاية 2.1ايكل الواائع    ال و  ال فواية كان كال ال : الواائع تحً الطلب انخفضً بص 

%  23.0% من ا مالص  الصواائصع مصقصارنصة بصص 26.2مليار ريال وتمِثل  02113الربع األول من اتا الفام  

لً نموا  بص  مصلصيصون  111% ل صل إلى 01   الف رة المقابلة من الفام الماض  ،  الواائع أل ل سج 

% لصلصفص صرة الصمصقصابصلصة مصن الصفصام الصمصاضص  ،     61.6% من ا مال  الواائع مقارنة بص 06.6ريال وتمِثل 

مً الواائع االا ارية والواائع األ رى بص   % على ال وال .1.2% و61.1بينما ن 

% مصن الصواائصع تصحصً الصطصلصب  ص  ال صو ،       11.6اس حوذ البنك األال  ومصرف الصرا صحص  عصلصى 

 % من الواائع تحً الطلب.11.1بينما حازت المصارف الفشرة األ رى على 

 

 المو واات
 6102مليار ريال بنهاية الربع األول من عصام  2,198بلغ إ مال  المو واات    المصارف ال فواية 

لً مو واات البنك األال  6.1بنمو بلغ  % مصن 61.2% مقارنة بالربع المما ل من الفام ال ابق. مث 

لً مو واات مصصرف الصرا صحص   %، وبصلصغصً مصو صواات     01.3إ مال  مو واات المصارف بينما مث 

 من ا مال  المو واات على ال وال .  01.0% و01.3كل من  سامبا والرياض 

 الربحية
نصقصطصة  11انخفض م وسط الفائد على حقو  الم اامين بنهاية الربع األول من اصتا الصفصام بصنصحصو 

% ، كما انخفض مفدل اامش الصفصائصد 01.11صساس مقارنة بالربع المما ل من الفام الماض  ليبلغ  

% بنهاية الصربصع األول مصن اصتا الصفصام  مصقصارنصة         0نقطة صساس حيس بلغ  03للقطاع المصر   بنحو 

مصرة ومضصاعصف  0.60% للربع المما ل من الفام ال ابق . وبلغ مضاعف القيصمصة الصد ص صريصة* 0.03بص 

 مرة. 1.30ال فر للفائد* 

  

6102مقارنة بنمو الربع األول  6102نمو الودائع للربع األول   

 الربع األول —الحصة السوقية من الودائع 

 تغير هامش العائد 

 6102مقارنة بالربع األول  6102معدل القروض إلى الودائع الربع األول 

 6102الربع األول  —هيكل الودائع في القطاع

 6102الربع األول —هيكل الودائع لكل مصرف

 6102مايو  62* ح ب صسفار اإلغال  ب اريخ 

19% 

16% 

11% 10% 9% 8% 8% 

5% 4% 4% 
3% 3% 

63% 

32% 

1% 3% 

ً الطلب  ع تح واائ  

واائع آل ل  

ع إا ار واائ  

ع ص رى واائ  

(0.86%)

(0.34%)

(0.21%)

(0.18%)

(0.18%)

(0.17%)

(0.13%)

(0.13%)

(0.11%)

(0.10%)

(0.01%)

0.16% 

 األال 

 البالا

 الجزيرة

 الفرب 

 الرياض

 الرا ح 

 الهولندي

 االس ثمار

 سامبا

 االنماف

 ساب

 الفرن  

44% 

51% 

31% 

40% 

65% 

56% 

52% 

63% 

93% 

64% 

55% 

71% 

47% 

47% 

60% 

58% 

31% 

37% 

46% 

28% 

5% 

26% 

44% 

25% 

0% 

7% 

1% 

0% 

5% 

0% 

4% 

8% 

9% 

2% 

2% 

1% 

3% 

1% 

3% 

5% 

2% 

2% 

1% 

4% 

 الرياض

 الجزيرة

 االس ثمار

 الهولندي

 الفرن  

 ساب

 الفرب 

 سامبا

 الرا ح 

 البالا

 االنماف

 األال 

 واائع ص رى ح ابات إا ار واائع آل ل واائع تحً الطلب

0%

-9%

2%

10%

-6%

2%

1%

6%

-1%

16%

12%

-5%

3%

14%

12%

18%

9%

9%

12%

6%

11%

21%

3%

3%

 الرياض

 الجزيرة

 االس ثمار

 الهولندي

 الفرن  

 ساب

 الفرب 

 سامبا

 الرا ح 

 البالا

 االنماف

 األال 

Q1 2015 Q1 2016

84% 

74% 

82% 

86% 

80% 

81% 

83% 

76% 

76% 

77% 

90% 

66% 

92% 

86% 

87% 

92% 

88% 

86% 

88% 

74% 

82% 

85% 

88% 

81% 

 الرياض

 الجزيرة

 االس ثمار

 الهولندي

 الفرن  

 ساب

 الفرب 

 سامبا

 الرا ح 

 البالا

 االنماف

 األال 

Q1 2015النمو      Q1 2016النمو     
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 القوائم المالية المجمفة للمصارف ال فواية

 النمو Q1 2015 Q1 2016 قائمة الد ل المجمفة )مليون ريال(

 %15.4  17,257.8  14,949.2 ا ل الفموالت الخا ة

 %80.9  3,408.7  1,884.1 مصاريف الفموالت الخا ة

 %6.0  13,849.1  13,065.1  ا   ا ل الفموالت الخا ة

 %3.7  1,365.2  1,317.0  ا   ا ل تحويل الفمالت

 %0.5  4,491.3  4,470.6  ا   ا ل رسوم الخدمات البنكية

 %16.0-  1,126.9  1,341.5 ا ل الفمليات ا رى

 %3.2  20,832.5  20,194.2 إ مال  ا ل الفمليات

 %9.7-  4,104.0  4,545.4 رواتب ومصاريف موـفين

 %9.8  733.9  668.1 مصاريف إيجار 

 %16.2  1,689.4  1,454.0 مخصه   ائر االئ مان

 %78.3  62.5  35.1 مخصه   ائر االس ثمارات

 %8.1  1,854.5  1,715.1 االس هالكات واالطفافات

 %3.4  669.1  647.2 مصاريف عامة وااارية 

 %19.9-  36.5  45.5 مصاريف ص رى

 %0.4  9,149.9  9,110.4 إ مال  مصاريف الفمليات

 %5.4  11,691.2  11,095.5  ا   الد ل

 %58.3-  27.1  65.1 حقو  األقلية

 %5.0 11,718.3 11,160.7  ا   الد ل الم اح للم اامين

    

 النمو Q1 2015 Q1 2016 قائمة المركز المال  المجمفة )مليون ريال(

 %13.2-  159,055.0  183,193.7 نقد وصر دة لدى مؤس ة النقد الفرب  ال فواي

 %52.5  146,969.2  96,396.8 صر دة لدى البنوك والمؤس ات المالية األ رى

 %9.3  1,418,545.9  1,297,632.0 ال مويل،  ا  

 %20.1-  406,675.0  508,869.3 االس ثمارات 

 %50.8  4,822.5  3,197.7 اس ثمارات طويلة األ ل

 %9.0  22,348.6  20,497.9 مم لكات ومفدات

 %10.5  39,568.7  35,803.8 مو واات ص رى

 %2.4 2,197,984.8  2,145,591.2 إ مال  المو واات

        

 %22.6  99,849.6  81,473.8 م  حقات للبنوك والمؤس ات المالية األ رى

 %6.4-  1,056,709.2  1,128,561.6 واائع تحً الطلب

 %20.5  25,050.8  20,781.2 واائع االا ار

 %14.0  539,989.7  473,517.2 واائع أل ل

 %5.6  57,634.0  54,568.5 واائع ص رى

 %0.1  1,679,383.7  1,677,428.6 واائع الفمالف

 %2.9  37,494.5  36,425.1 مطلوبات طويلة اال ل

 %4.9  56,573.9  53,918.9 مطلوبات ص رى

 %1.3  1,875,322.2  1,851,247.6 إ مال  المطلوبات

     

 %9.6  322,662.6  294,323.6 حقو  الملكية 

 %2.4  2,197,984.8  2,145,591.2 إ مال  المطلوبات وحقو  الملكية
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 صام المؤشرات المالية

 سفر اإلغال * المصرف

األسهم 

المصدرة 

 )بالمليون(

األسهم الحرة 

 )بالمليون(

 ا   الد ل 

 )بالمليون(**

حقو  

الم اامين 

 )بالمليون(

القيمة 

ال وقية 

 )بالمليون(

الفائد على 

ال هم 

 ال فر للفائد* )بالريال(**

القيمة 

 الد  رية

ال فر / 

القيمة 

 الد  رية*

الفائد على 

حقو  

 الم اامين

كفاية رصس 

المال 

 األساس 

كفاية رصس 

المال 

األساس  + 

 %18.20 %16.05 %10.9  1.11  06.12  1.60  0.01  002631  032310  12116  02131  02111  00.12 الرياض

 %15.08 %14.27 %20.6  1.22  02.61  0.11  0.21  12002  32310  02110  011  111  06.32 الجزيرة

 %16.04 %13.22 %9.8  1.30  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  002201  062132  02221  001  02010  06.02 الهولندي

 %17.43 %15.33 %14.2  1.20  61.12  2.10  0.03  622111  622112  12121  211  02611  60.21 الفرن  

 %17.01 %14.97 %15.9  0.12  02.12  3.60  6.20  002111  612210  12013  111  02111  60.11 ساب

 %15.64 %13.84 %13.6  1.11  66.11  2.11  6.21  012211  662110  62210  112  02111  01.21 الفرب 

 %20.67 %20.07 %13.0  0.16  61.22  1.61  6.21  162261  102012  12022  02111  62111  60.00 سامبا

 %20.77 %19.66 %17.1  0.21  61.26  06.62  1.22  202102  132111  32262  02010  02261  13.11 الرا ح 

 %15.06 %14.01 %12.4  0.23  00.10  01.10  0.06  002131  22200  312  001  211  01.11 البالا

 %21.36 %20.80 %8.6  0.12  00.22  06.22  0.10  022221  032212  02103  02001  02111  00.00 اإلنماف

 %17.63 %15.55 %18.4  0.12  61.32  1.12  1.12  112321  102120  22001  300  62111  11.01 األال 

إ مال  
 القطاع

  022230  12123  112622  0012212  0112302  6.22  1.30  01.13  0.60  14.58% 16.20% 18.00% 

 6102مايو  62* ح ب صسفار اإلغال     

 6102** آل ر صربفة صرباع من هية بالربع األول 
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 إ مال  اإليرااات الم اامة إلى القطاع

 Q1 2015 Q1 2016 النمو Q1 2015 Q1 2016 المصرف

%(0.1) 02233 62111 الرياض  01.0%  2.1%  

% 60.1 330 261 الجزيرة  0.0%  0.3%  

%(2.1) 120 216 اس ثمار  0.6%  6.1%  

%(0.3) 202 206 الهولندي  1.2%  1.1%  

% 6.2 02200 02121 الفرن    3.2%  3.1%  

% 1.2 02322 02303 ساب  1.1%  1.2%  

%(0.2) 02131 02110 الفرب   3.1%  3.0%  

%(6.1) 02260 02230 سامبا  2.1%  2.6%  

% 1.1 02221 02166 الرا ح   02.2%  03.3%  

% 06.2 263 111 البالا  6.3%  0.1%  

% 1.2 301 301 االنماف  0.2%  0.1%  

% 1.1 12221 12111 األال   66.1%  66.1%  

% 0.6 612100 612021 اإل مال   011.1%  011.1%  

 إ مال  المصاريف الم اامة إلى القطاع

 Q1 2015 Q1 2016 النمو Q1 2015 Q1 2016 المصرف

%(1.1) 112 110 الرياض  2.3%  1.1%  

%(1.2) 021 022 الجزيرة  1.1%  1.0%  

% 62.1 101 066 اس ثمار  0.1%  1.2%  

% 6.6 110 021 الهولندي  1.0%  1.1%  

% 6.0 111 110 الفرن    2.1%  2.0%  

% 0.2 221 210 ساب  3.1%  3.0%  

%(0.2) 306 311 الفرب   1.6%  1.1%  

%(1.1) 220 221 سامبا  3.2%  3.6%  

%(00.2) 02231 02211 الرا ح   61.2%  01.0%  

% 01.3 116 010 البالا  1.6%  1.2%  

%(00.1) 010 010 االنماف  1.6%  0.3%  

% 00.1 62111 02161 األال   61.1%  66.0%  

% 1.1 22011 22001 اإل مال   011.1%  011.1%  

 Q1 2016ملخه القوائم المالية للمصارف بنهاية 

 مصاريف الفموالت الخا ة الم اامة إلى القطاع

 Q1 2015 Q1 2016 النمو Q1 2015 Q1 2016 المصرف

% 021.0 103 021 الرياض  1.1%  06.6%  

% 011.3 012 30 الجزيرة  0.1%  1.0%  

% 21.0 011 012 اس ثمار  1.0%  1.2%  

% 063.2 621 000 الهولندي  2.2%  1.3%  

% 21.0 003 026 الفرن    01.6%  2.0%  

% 011.3 610 061 ساب  2.2%  3.1%  

% 021.2 061 060 الفرب   2.1%  2.1%  

% 061.0 616 001 سامبا  1.1%  3.0%  

% 16.2 062 11 الرا ح   1.3%  0.3%  

% 031.0 20 00 البالا  1.3%  0.1%  

% 23.0 061 20 االنماف  0.6%  0.1%  

% 66.0 116 212 األال   01.1%  60.1%  

% 11.2 02112 02111 اإل مال   011.1%  011.1%  

 ا ل الفموالت الخا ة الم اامة إلى القطاع

 Q1 2015 Q1 2016 النمو Q1 2015 Q1 2016 المصرف

% 02.0 02231 02116 الرياض  2.2%  2.3%  

% 01.1 102 122 الجزيرة  0.0%  0.1%  

% 66.0 303 112 اس ثمار  0.2%  1.6%  

% 01.6 121 222 الهولندي  1.1%  1.6%  

% 01.0 02023 02011 الفرن    3.3%  3.2%  

% 01.2 02031 02011 ساب  3.3%  3.2%  

% 02.1 02610 02011 الفرب   3.1%  3.1%  

% 61.3 02121 02601 سامبا  1.0%  1.3%  

% 1.1 62311 62110 الرا ح   03.0%  01.2%  

% 02.1 022 611 البالا  0.2%  6.0%  

% 02.0 301 200 االنماف  1.0%  1.0%  

% 06.0 12001 02212 األال   61.3%  61.1%  

% 01.1 032611 012212 اإل مال   011.1%  011.1%  

  ميع األرقام بالمليون ريال ما لم يتكر  الف ذلك

  ا   ا ل الفموالت الخا ة الم اامة إلى القطاع

 Q1 2015 Q1 2016 النمو Q1 2015 Q1 2016 المصرف

%(0.2) 02613 02616 الرياض  2.1%  2.0%  

%(2.2) 031 022 الجزيرة  0.1%  6.3%  

%(1.0) 100 100 اس ثمار  0.0%  0.1%  

% 00.1 123 102 الهولندي  1.0%  1.0%  

% 2.1 02112 220 الفرن    3.1%  3.2%  

% 1.0 02003 02100 ساب  3.2%  1.0%  

%(0.1) 226 211 الفرب   3.1%  2.2%  

% 00.1 02616 02061 سامبا  1.2%  2.1%  

% 1.1 62131 62120 الرا ح   01.2%  01.2%  

% 66.3 001 636 البالا  6.0%  6.1%  

% 3.0 112 111 االنماف  1.6%  1.0%  

% 2.2 02001 02101 األال   60.6%  61.0%  

% 2.1 002112 002121 اإل مال   011.1%  011.1%  

  ا   ا ل الرسوم والخدمات المصر ية الم اامة إلى القطاع

 Q1 2015 Q1 2016 النمو Q1 2015 Q1 2016 المصرف

%(60.1) 111 161 الرياض  00.2%  2.0%  

%(3.2) 022 010 الجزيرة  1.1%  0.3%  

%(01.1) 013 061 اس ثمار  6.1%  6.1%  

%(00.2) 611 602 الهولندي  1.0%  1.2%  

% 1.3 021 012 الفرن    3.1%  1.0%  

%(0.1) 111 106 ساب  2.6%  2.1%  

%(02.3) 016 026 الفرب   1.0%  2.3%  

%(1.1) 102 132 سامبا  01.3%  2.1%  

% 63.1 101 211 الرا ح   01.2%  01.1%  

% 01.1 611 011 البالا  1.6%  1.2%  

% 0.1 001 062 االنماف  6.2%  0.1%  

% 01.1 202 101 األال   01.3%  61.1%  

% 1.1 12120 12130 اإل مال   011.1%  011.1%  
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  ا   الد ل  الم اامة إلى القطاع             

 Q1 2015 Q1 2016 النمو Q1 2015 Q1 2016 المصرف

% 1.01 02031 02036 الرياض  01.1%  01.1%  

% 21.1 010 663 الجزيرة  6.1%  0.0%  

%(16.3) 601 023 اس ثمار  0.0%  0.1%  

%(1.0) 106 102 الهولندي  1.1%  1.1%  

% 6.2 02131 02111 الفرن    2.1%  2.6%  

% 6.1 02016 02001 ساب  01.1%  2.3%  

%(6.1) 312 330 الفرب   2.2%  2.1%  

%(0.1) 02612 02631 سامبا  00.1%  01.3%  

% 06.1 62103 02102 الرا ح   00.2%  03.6%  

% 1.6 031 031 البالا  0.2%  0.1%  

% 00.3 020 011 االنماف  0.0%  0.0%  

% 0.1 62201.10 62212 األال   60.0%  66.1%  

% 1.1 002301 002020 اإل مال   011.1%  011.1%  

11 

  ا   الد ل لقطاع ال جزئة الم اامة إلى:

 النمو Q1 2015 Q1 2016 المصرف
 ا   ا ل 

 المصرف
 ا   ا ل 

 القطاع

% 1.1 013 013 الرياض  00.1%  00.1%  

02- الجزيرة  11 (111.6)%  01.0%  0.1%  

%(36.2) 02 36 اس ثمار  2.0%  1.2%  

% 33.0 060 21 الهولندي  60.2%  0.1%  

%(1.2) 011 011 الفرن    2.2%  6.2%  

% 06.0 022 031 ساب  03.6%  1.2%  

%(10.0) 13 011 الفرب   00.2%  6.1%  

% 060.2 020 30 سامبا  06.1%  1.2%  

% 03.2 02012 02113 الرا ح   21.1%  02.0%  

% 60.3 06 01 البالا  3.1%  1.0%  

% 61.0 33 21 االنماف  02.3%  6.6%  

% 22.6 260 120 األال   01.0%  62.0%  

% 02.1 02101 62162 اإل مال   01.0%  011.1%  

  ا   الد ل لقطاع الشركات الم اامة إلى:

 النمو Q1 2015 Q1 2016 المصرف
 ا   ا ل 

 المصرف
 ا   ا ل 

 القطاع

%(61.1) 261 101 الرياض  10.0%  01.1%  

%(12.0) 2 11 الجزيرة  6.1%  1.6%  

%(32.1) 02 021 اس ثمار  01.3%  1.2%  

% 01.3 161 031 الهولندي  16.2%  01.0%  

% 1.3 212 132 الفرن    12.1%  01.1%  

% 6.0 110 116 ساب  11.1%  00.0%  

%(03.0) 011 020 الفرب   11.1%  3.0%  

% 01.1 101 126 سامبا  16.0%  06.2%  

%(61.3) 31 011 الرا ح   0.3%  0.1%  

% 01.2 002 011 البالا  22.2%  6.1%  

% 61.1 600 013 االنماف  12.1%  1.1%  

%(61.1) 311 112 األال   62.1%  02.3%  

%(01.0) 12603 12310 اإل مال   02.1%  011.1%  

  ا   الد ل لقطاع الخزينة الم اامة إلى:

 النمو Q1 2015 Q1 2016 المصرف
 ا   ا ل 

 المصرف
 ا   ا ل 

 القطاع

%(11.6) 020 001 الرياض  00.2%  1.1%  

% 1.2 061 001 الجزيرة  06.1%  0.2%  

% 21.1 021 12 اس ثمار  31.0%  1.0%  

02- 21 الهولندي  (016.0)%  -3.3%  -0.6%  

% 1.1 011 000 الفرن    06.0%  01.3%  

% 2.0 016 012 ساب  00.1%  00.1%  

% 02.6 611 012 الفرب   01.1%  1.1%  

%(60.1) 161 111 سامبا  00.1%  00.1%  

% 12.2 100 621 الرا ح   60.1%  00.0%  

% 21.1 11 63 البالا  61.1%  0.1%  

%(61.0) 12 31 االنماف  01.1%  0.1%  

%(60.1) 112 02012 األال   00.3%  63.0%  

%(01.1) 02610 02211 اإل مال   63.3%  011.1%  

  ا   الد ل لقطاع الوساطة واالس ثمار الم اامة إلى:

 النمو Q1 2015 Q1 2016 المصرف
 ا   ا ل 

 المصرف
 ا   ا ل 

 القطاع

%(02.1) 01 10 الرياض  6.2%  3.0%  

%(22.1) 02 10 الجزيرة  1.6%  0.1%  

%(21.6) 0 01 اس ثمار  1.1%  1.6%  

%(00.3) 2 3 الهولندي  0.6%  0.0%  

%(10.2) 03 03 الفرن    0.2%  0.2%  

%(30.3) 01 02 ساب  1.2%  6.6%  

%(0.1) 00 00 الفرب   0.1%  6.0%  

%(60.1) 012 021 سامبا  00.1%  00.6%  

% 1.2 061 001 الرا ح   2.0%  62.1%  

%(01.2) 1 2 البالا  1.1%  0.2%  

% 16.1 60 01 االنماف  1.2%  1.1%  

%(1.3) 33 31 األال   6.2%  02.6%  

%(61.0) 133 201 اإل مال   1.0%  011.1%  

  ميع األرقام بالمليون ريال ما لم يتكر  الف ذلك

 Q1 2016ملخه القوائم المالية للمصارف بنهاية 
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 الم اامة إلى: إيرااات قطاع ال جزئة

 النمو Q1 2015 Q1 2016 المصرف
إيرااات 
 المصرف

إيرااات 
 القطاع

%(0.2) 211 210 الرياض  06.1%  3.0%  

% 01.3 610 606 الجزيرة  06.1%  6.2%  

% 2.0 601 660 اس ثمار  02.3%  6.3%  

% 02.6 010 611 الهولندي  03.6%  0.2%  

% 2.6 012 012 الفرن    60.1%  1.1%  

% 0.2 123 113 ساب  00.2%  2.1%  

%(01.1) 110 211 الفرب   02.3%  2.6%  

% 61.2 120 120 سامبا  01.1%  2.3%  

% 0.1 62213 62121 الرا ح   36.3%  01.3%  

% 2.1 061 623 البالا  10.1%  0.3%  

% 2.3 636 611 االنماف  03.1%  0.0%  

% 06.1 02261 02112 األال   10.1%  66.1%  

% 01.2 12321 32263 اإل مال   16.0%  011.1%  

 إيرااات قطاع الشركات الم اامة إلى:

 النمو Q1 2015 Q1 2016 المصرف
إيرااات 
 المصرف

إيرااات 
 القطاع

%(02.2) 310 211 الرياض  02.1%  06.0%  

%(01.2) 061 030 الجزيرة  01.2%  0.2%  

%(11.1) 011 612 اس ثمار  62.0%  6.1%  

% 1.1 132 113 الهولندي  20.6%  2.1%  

% 1.1 311 316 الفرن    11.0%  06.6%  

% 2.1 101 321 ساب  11.0%  06.2%  

%(06.1) 101 110 الفرب   01.2%  3.2%  

% 1.0 220 202 سامبا  01.2%  01.3%  

% 0.3 013 030 الرا ح   01.1%  2.1%  

% 01.3 611 031 البالا  00.2%  0.0%  

%(6.2) 003 062 االنماف  10.6%  1.2%  

% 1.1 02123 02110 األال   60.1%  03.0%  

%(6.0) 22102 22130 اإل مال   01.2%  011.1%  

 إيرااات قطاع الخزينة الم اامة إلى:

 النمو Q1 2015 Q1 2016 المصرف
إيرااات 
 المصرف

إيرااات 
 القطاع

%(12.3) 031 062 الرياض  1.1%  1.3%  

% 1.2 023 011 الجزيرة  60.2%  1.1%  

% 20.2 601 011 اس ثمار  01.2%  2.6%  

61- 001 الهولندي  (003.3)%  -6.6%  -1.2%  

%(0.1) 020 021 الفرن    60.2%  01.2%  

% 1.1 101 022 ساب  60.0%  00.0%  

% 00.0 612 603 الفرب   02.2%  3.1%  

%(61.3) 110 216 سامبا  60.1%  06.0%  

% 12.1 111 013 الرا ح   06.0%  06.0%  

% 16.2 11 11 البالا  2.6%  0.2%  

%(01.1) 011 061 االنماف  01.1%  6.2%  

%(61.0) 232 02661 األال   61.1%  62.1%  

%(1.3) 02211 12111 اإل مال   03.3%  011.1%  

 إيرااات قطاع الوساطة واالس ثمار الم اامة إلى:

 النمو Q1 2015 Q1 2016 المصرف
إيرااات 
 المصرف

إيرااات 
 القطاع

%(66.2) 36 20 الرياض  0.2%  1.1%  

%(10.0) 11 21 الجزيرة  2.2%  2.1%  

%(10.6) 66 02 اس ثمار  0.3%  6.2%  

%(02.6) 03 61 الهولندي  0.1%  6.1%  

%(63.1) 21 11 الفرن    0.2%  3.2%  

%1.1 - - - ساب  - 

% 3.0 01 00 الفرب   6.1%  1.0%  

%(66.6) 011 610 سامبا  2.1%  66.0%  

% 00.1 030 010 الرا ح   1.3%  61.1%  

%(0.0) 61 61 البالا  0.6%  6.1%  

% 62.1 11 06 االنماف  1.1%  1.1%  

%(1.0) 021 023 األال   0.1%  01.2%  

%(00.2) 110 232 اإل مال   1.1%  011.1%  

  ميع األرقام بالمليون ريال ما لم يتكر  الف ذلك

 Q1 2016ملخه القوائم المالية للمصارف بنهاية 
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  ميع األرقام بالمليون ريال ما لم يتكر  الف ذلك

 Q1 2016ملخه القوائم المالية للمصارف بنهاية 

  Q1 2016م اامة إيرااات القطاعات ال شغيلية إلى إ مال  إيرااات كل مصرف  

 اإل مال  ص رى الوساطة الخزينة الشركات ال جزئة المصرف

%06.1 الرياض  02.1%  1.1%  0.2%  01.3%  011%  

%06.1 الجزيرة  01.2%  60.2%  2.2%  60.1%  011%  

%02.3 اس ثمار  62.0%  01.2%  0.3%  -1.1%  011%  

%03.6 الهولندي  20.6%  -6.6%  0.1%  1.1%  011%  

%60.1 الفرن    11.0%  60.2%  0.2%  1.1%  011%  

%00.2 ساب  11.0%  60.0%  1.1%  1.1%  011%  

%02.3 الفرب   01.2%  02.2%  6.1%  2.3%  011%  

%01.1 سامبا  01.2%  60.1%  2.1%  1.1%  011%  

%36.3 الرا ح   01.1%  06.0%  1.3%  1.1%  011%  

%10.1 البالا  00.2%  2.6%  0.6%  0.2%  011%  

%03.1 االنماف  10.6%  01.1%  1.1%  1.1%  011%  

%10.1 األال   60.1%  61.1%  0.1%  00.1%  011%  

%16.0 اإل مال   01.2%  03.3%  1.1%  1.0%  011%.  

  Q1 2016م اامة  ا   ا ل القطاعات ال شغيلية إلى  ا   ا ل كل مصرف   

 اإل مال  ص رى الوساطة الخزينة الشركات ال جزئة المصرف

%00.1 الرياض  10.0%  00.2%  6.2%  -0.1%  011%  

%01.0 الجزيرة  6.1%  06.1%  1.6%  12.0%  011%  

%2.0 اس ثمار  01.3%  31.0%  1.1%  -2.1%  011%  

%60.2 الهولندي  16.2%  -3.3%  0.6%  1.1%  011%  

%2.2 الفرن    12.1%  06.0%  0.2%  1.1%  011%  

%03.6 ساب  11.1%  00.1%  1.2%  1.1%  011%  

%00.2 الفرب   11.1%  01.1%  0.1%  06.1%  011%  

%06.1 سامبا  16.0%  00.1%  00.1%  -1.0%  011%  

%21.1 الرا ح   0.3%  60.1%  2.0%  1.1%  011%  

%3.1 البالا  22.2%  61.1%  1.1%  -0.1%  011%  

%02.3 االنماف  12.1%  01.1%  1.2%  1.1%  011%  

%01.0 األال   62.1%  00.3%  6.2%  0.1%  011%  

%01.0 اإل مال   02.1%  63.3%  1.0%  6.6%  011%  
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 إ مال  المو واات الم اامة إلى القطاع

 Q1 2015 Q1 2016 النمو Q1 2015 Q1 2016 المصرف

% 1.1 6632110 6022100 الرياض  01.0%  01.0%  

%(1.0) 212311 222030 الجزيرة  0.6%  0.1%  

% 2.1 222111 202121 اس ثمار  1.6%  1.1%  

% 06.1 0112112 222211 الهولندي  1.1%  1.2%  

%(1.0) 0112102 0202132 الفرن    2.1%  1.1%  

% 1.2 0202321 0212020 ساب  1.2%  1.3%  

% 0.0 0222126 0212312 الفرب   3.3%  3.2%  

% 1.3 6012611 6662116 سامبا  01.1%  01.3%  

% 1.2 0602623 0612162 الرا ح   01.2%  01.3%  

% 03.1 112021 122000 البالا  6.6%  6.1%  

% 2.1 202200 102211 االنماف  0.2%  1.6%  

% 1.1 1102623 1122111 األال   60.1%  61.2%  

% 6.1 620232211 620112120 اإل مال   011.1%  011.1%  

  ا   االس ثمارات الم اامة إلى القطاع

 Q1 2015 Q1 2016 النمو Q1 2015 Q1 2016 المصرف

%(3.1) 102022 122110 الرياض  2.6%  01.3%  

% 01.1 002216 002132 الجزيرة  6.0%  0.1%  

%(60.1) 012226 612610 اس ثمار  1.1%  1.3%  

% 2.3 662161 612101 الهولندي  1.1%  1.1%  

%(11.6) 662602 122116 الفرن    2.3%  1.1%  

%(02.2) 612120 132611 ساب  2.0%  3.1%  

%(62.1) 602322 002300 الفرب   2.2%  1.2%  

% 0.1 202606 262113 سامبا  06.6%  01.1%  

%(1.1) 102006 102061 الرا ح   1.0%  01.0%  

% 13.1 02116 02212 البالا  1.1%  1.3%  

%(06.2) 22111 22112 االنماف  0.2%  0.2%  

%(61.0) 0022112 0212111 األال   00.1%  62.1%  

%(61.0) 1122231 1112122 اإل مال   011.1%  011.1%  

  ا   القروض الم اامة إلى القطاع

 Q1 2015 Q1 2016 النمو Q1 2015 Q1 2016 المصرف

% 01.1 0162121 0012101 الرياض  01.2%  01.1%  

% 1.6 102066 102031 الجزيرة  0.6%  0.0%  

% 3.1 202201 132001 اس ثمار  1.1%  1.0%  

% 02.3 312031 232003 الهولندي  1.6%  1.1%  

% 0.1 0612232 0612321 الفرن    2.0%  1.1%  

% 3.2 0622210 0612101 ساب  2.0%  2.6%  

% 2.2 0022111 0112111 الفرب   1.1%  1.6%  

% 1.6 0062012 0632103 سامبا  2.1%  2.0%  

% 1.1 6022021 6112001 الرا ح   01.1%  01.0%  

% 61.0 032000 622121 البالا  6.6%  6.2%  

% 1.1 212611 112160 االنماف  1.0%  1.6%  

% 02.1 6212010 6632061 األال   03.1%  01.3%  

% 2.0 021012112 026232206 اإل مال   011%  011%  

 القروض غير الفاملة الم اامة إلى القطاع

 Q1 2015 Q1 2016 النمو Q1 2015 Q1 2016 المصرف

% 01.1 02011 02601 الرياض  1.6%  1.0%  

%(1.1) 032 022 الجزيرة  6.3%  6.0%  

% 2.6 110 100 اس ثمار  6.1%  6.3%  

% 1.0 131 106 الهولندي  1.2%  1.0%  

%(1.1) 02000 02001 الفرن    3.1%  2.3%  

% 0.1 02160 02111 ساب  01.6%  2.6%  

% 06.6 02661 02126 الفرب   3.1%  3.1%  

%(06.1) 02001 02210 سامبا  00.0%  2.3%  

% 01.1 02221 62211 الرا ح   03.2%  66.1%  

% 2.1 160 132 البالا  0.6%  0.0%  

% 61.1 162 011 االنماف  6.1%  6.2%  

% 62.2 02226 02062 األال   60.0%  60.1%  

% 06.6 022201 012100 اإل مال   011%  011%  
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 قروض األ راا  الم اامة إلى القطاع

 Q1 2015 Q1 2016 النمو Q1 2015 Q1 2016 المصرف

%(1.2) 012232 022000 الرياض  2.1%  1.2%  

% 01.1 032016 012110 الجزيرة  0.3%  0.1%  

% 01.0 012013 002321 اس ثمار  6.2%  0.1%  

% 02.6 032000 062112 الهولندي  0.1%  0.1%  

% 01.1 012101 22136 الفرن    6.0%  6.1%  

% 6.1 622222 622666 ساب  2.0%  1.2%  

% 1.1 612113 612301 الفرب   2.6%  2.6%  

% 0.0 612221 612121 سامبا  1.2%  1.2%  

% 2.0 0212016 0112012 الرا ح   03.0%  02.6%  

% 61.0 062112 012102 البالا  6.1%  6.3%  

% 01.0 002233 062101 االنماف  0.1%  0.1%  

% 02.1 112020 312221 األال   01.1%  02.1%  

% 2.3 1102221 1002021 اإل مال   011.1%  011.1%  

 قروض الشركات  الم اامة إلى القطاع

 Q1 2015 Q1 2016 النمو Q1 2015 Q1 2016 المصرف

% 01.3 0012022 222112 الرياض  00.0%  00.3%  

% 6.1 622121 612231 الجزيرة  6.2%  6.3%  

% 0.2 122323 112200 اس ثمار  1.0%  1.1%  

% 00.2 202260 112601 الهولندي  2.6%  2.0%  

% 6.2 0012026 0062122 الفرن    06.2%  00.1%  

% 2.1 0112101 212112 ساب  01.2%  01.3%  

% 2.0 122233 112113 الفرب   2.1%  2.6%  

% 1.0 0062111 0132221 سامبا  06.1%  00.1%  

% 6.0 112202 102101 الرا ح   2.1%  1.2%  

% 01.6 612636 022100 البالا  6.6%  6.2%  

% 3.2 122211 102131 االنماف  1.2%  1.1%  

% 02.1 0312231 0102020 األال   03.0%  01.0%  

% 2.1 2322101 1222000 اإل مال   011%  011%  

  ميع األرقام بالمليون ريال ما لم يتكر  الف ذلك

 Q1 2016ملخه القوائم المالية للمصارف بنهاية 
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 مخصصات االئ مان الم اامة إلى القطاع

 Q1 2015 Q1 2016 النمو Q1 2015 Q1 2016 المصرف

%(01.1) 011 061 الرياض  1.1%  2.6%  

%(61.1) 61 03 الجزيرة  6.1%  0.2%  

% 100.1 001 60 اس ثمار  0.2%  3.1%  

%(1.0) 010 010 الهولندي  3.1%  2.1%  

% 06.6 16 03 الفرن    6.2%  6.1%  

% 61.1 011 002 ساب  3.2%  1.2%  

% 00.1 010 003 الفرب   2.1%  2.1%  

%(1.1) 11 12 سامبا  0.1%  6.2%  

% 0.1 103 166 الرا ح   01.2%  00.1%  

% 611.1 12 02 البالا  0.0%  0.0%  

%(10.1) 00 31 االنماف  1.1%  1.1%  

% 11.1 013 601 األال   01.1%  61.1%  

% 02.6 02212 02111 اإل مال   011%  011%  

 مخصصات االئ مان لأل راا الم اامة إلى القطاع

 Q1 2015 Q1 2016 النمو Q1 2015 Q1 2016 المصرف

%(20.1) 06 11 الرياض  01.1%  1.1%  

%(31.1) 2 62 الجزيرة  0.0%  1.1%  

% 0661.6 26 1 اس ثمار  1.2%  3.1%  

% 23.1 11 63 الهولندي  0.6%  1.3%  

1- الفرن    01 (626.0)%  -1.2%  0.0%  

%(1.2) 22 22 ساب  1.6%  1.6%  

% 16.1 12 20 الفرب   3.0%  01.1%  

% 32.2 01 60 سامبا  6.1%  1.1%  

%(01.2) 621 001 الرا ح   02.1%  03.1%  

% 33.6 63 01 البالا  0.1%  0.1%  

% 66.3 00 00 االنماف  0.0%  0.2%  

%(10.6) 000 026 األال   66.2%  01.6%  

%(1.1) 321 111 اإل مال   011.1%  011.1%  

 مخصصات االئ مان للشركات الم اامة إلى القطاع

 Q1 2015 Q1 2016 النمو Q1 2015 Q1 2016 المصرف

% 21.0 30 11 الرياض  01.1%  2.1%  

% 21.2 60 00 الجزيرة  6.1%  6.2%  

% 611.1 12 01 اس ثمار  1.0%  3.2%  

%(61.2) 12 31 الهولندي  02.1%  3.2%  

%(61.1) 06 16 الفرن    2.2%  1.0%  

% 22.2 32 13 ساب  01.1%  01.3%  

%(00.0) 22 32 الفرب   03.6%  2.1%  

%(32.1) 3 61 سامبا  2.0%  1.2%  

% 63.3 602 011 الرا ح   16.0%  06.1%  

%1.6   62 0 البالا  0.2%  

%(011.1) 1 21 االنماف  00.1%  1.1%  

011- األال   11 (011.0)%  -06.1%  01.1%  

% 22.1 301 110 اإل مال   011.1%  011.1%  
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 إ مال  حقو  الم اامين الم اامة إلى القطاع

 Q1 2015 Q1 2016 النمو Q1 2015 Q1 2016 المصرف

 %11.7 %12.5  %2.6 37,701 36,749 الرياض

 %2.4 %2.1  %22.0 7,703 6,314 الجزيرة

 %3.7 %4.1  %0.6 12,041 11,968 اس ثمار

 %3.9 %3.6  %18.0 12,479 10,578 الهولندي

 %9.0 %9.5  %3.5 29,049 28,055 الفرن  

 %8.9 %8.9  %9.7 28,641 26,101 ساب

 %7.2 %7.1  %10.8 23,241 20,967 الفرب 

 %12.9 %13.2  %6.7 41,497 38,877 سامبا

 %14.6 %14.3  %11.5 47,004 42,145 الرا ح 

 %2.0 %2.1  %8.7 6,611 6,081 البالا

 %5.6 %5.9  %2.8 17,949 17,460 االنماف

 %18.2 %16.7  %19.8 58,747 49,029 األال 

 %100.0 %100.0  %9.6 322,663 294,324 اإل مال 

 واائع الفمالف الم اامة إلى القطاع

 Q1 2015 Q1 2016 النمو Q1 2015 Q1 2016 المصرف

 %9.8 %9.8  %0.1 165,196 165,025 الرياض

 %3.0 %3.3 (%8.7) 50,655 55,500 الجزيرة

 %4.2 %4.2  %1.5 70,687 69,625 اس ثمار

 %5.1 %4.6  %9.7 85,548 77,980 الهولندي

 %8.4 %9.0 (%5.6) 141,819 150,206 الفرن  

 %9.0 %8.9  %1.7 151,527 149,002 ساب

 %7.9 %7.8  %0.6 132,032 131,225 الفرب 

 %10.6 %10.0  %6.1 178,326 168,009 سامبا

 %15.8 %16.0 (%1.4) 264,783 268,478 الرا ح 

 %2.6 %2.3  %16.0 43,928 37,856 البالا

 %4.1 %3.7  %11.5 68,785 61,689 االنماف

 %19.4 %20.4 (%4.9) 326,098 342,853 األال 

 %100.0 %100.0  %0.1 1,679,384 1,677,449 اإل مال 

 القروض إلى إ مال  الواائع

   النمو Q1 2015 Q1 2016 المصرف

    %8.71 %92.35 %83.65 الرياض

    %11.34 %85.52 %74.19 الجزيرة

    %4.85 %87.17 %82.32 اس ثمار

    %5.51 %91.61 %86.10 الهولندي

    %7.71 %88.12 %80.42 الفرن  

    %4.95 %85.78 %80.83 ساب

    %4.94 %87.89 %82.95 الفرب 

   (%1.39) %74.22 %75.61 سامبا

    %5.33 %81.73 %76.40 الرا ح 

    %8.14 %84.98 %76.84 البالا

   (%2.41) %87.59 %90.01 االنماف

    %15.12 %81.37 %66.25 األال 

    %7.11 %84.47 %77.36 اإل مال 

 توزيع الواائع 

 الواائع أل ل ح ابات االا ار ح ابات تحً الطلب 

 النمو Q1 2015 Q1 2016 المصرف

الم اامة 

 النمو Q1 2015 Q1 2016 إلى القطاع

الم اامة 

 النمو Q1 2015 Q1 2016 إلى القطاع

الم اامة 

 إلى القطاع

 %14.4  %14.4 78,012 68,165 %1.1 (%9.5) 271 299 %6.9 (%16.0) 72,813 86,673 الرياض

 %4.4 (%15.0) 23,817 28,031 %0.0      %2.4 (%1.6) 25,836 26,270 الجزيرة

 %7.9 (%8.1) 42,729 46,482 %20.3  %248.9 5,075 1,455 %2.1  %5.8 21,783 20,581 اس ثمار

 %9.3  %9.9 49,990 45,500 %1.8  %0.3 438 437 %3.2  %10.8 34,126 30,811 الهولندي

 %8.2  %14.3 44,451 38,891 %1.8 (%22.5) 463 597 %8.8 (%12.1) 92,545 105,241 الفرن  

 %10.4  %18.5 56,204 47,422 %31.1  %3.7 7,794 7,513 %8.1 (%6.9) 85,439 91,815 ساب

 %11.1  %12.6 60,185 53,429 %0.3 (%27.3) 82 113 %6.5 (%8.1) 68,447 74,445 الفرب 

 %9.2  %29.5 49,726 38,405 %28.1  %3.5 7,046 6,810 %10.6 (%1.9) 112,402 114,583 سامبا

 %2.3 (%13.7) 12,342 14,307 %0.0      %23.4 (%1.4) 247,226 250,804 الرا ح 

 %2.1  %151.6 11,430 4,542 %14.9  %9.2 3,725 3,411 %2.6 (%3.8) 27,899 29,010 البالا

 %5.6  %17.9 30,376 25,754 %0.0      %3.6  %7.5 37,527 34,925 االنماف

 %15.0  %29.0 80,730 62,588 %0.6 (%0.2) 156 157 %21.8 (%12.4) 230,665 263,405 األال 

 %100.0  %14.0 539,990 473,517 %100.0  %20.5 25,051 20,791 %100.0 (%6.4) 1,056,709 1,128,562 اإل مال 

  ميع األرقام بالمليون ريال ما لم يتكر  الف ذلك
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 الفائد على حقو  الم اامين

   ال غير Q1 2015 Q1 2016 المصرف

   (%1.7) %10.9 %12.6 الرياض

    %10.0 %20.6 %10.5 الجزيرة

   (%3.0) %9.8 %12.8 اس ثمار

   (%2.2) %17.3 %19.5 الهولندي

    %0.0 %14.2 %14.2 الفرن  

   (%1.6) %15.9 %17.5 ساب

   (%0.9) %13.6 %14.5 الفرب 

   (%0.6) %13.0 %13.6 سامبا

    %1.0 %17.1 %16.1 الرا ح 

   (%2.8) %12.4 %15.2 البالا

    %1.0 %8.6 %7.6 االنماف

   (%0.7) %18.4 %19.1 األال 

   %0.40- %14.58 %14.98 اإل مال 

 الفائد على المو واات 

   ال غير Q1 2015 Q1 2016 المصرف

   (%0.25) %1.83 %2.08 الرياض

    %1.15 %2.13 %0.98 الجزيرة

   (%0.44) %1.25 %1.69 اس ثمار

   (%0.19) %1.94 %2.13 الهولندي

    %0.19 %2.15 %1.96 الفرن  

   (%0.07) %2.28 %2.35 ساب

   (%0.08) %1.78 %1.86 الفرب 

   (%0.07) %2.27 %2.34 سامبا

    %0.18 %2.37 %2.19 الرا ح 

   (%0.46) %1.57 %2.03 البالا

   (%0.03) %1.73 %1.76 االنماف

    %0.01 %2.02 %2.01 األال 

   %0.004- %2.04 %2.04 اإل مال 

 النقدية إلى الواائع الجارية 

   ال غير Q1 2015 Q1 2016 المصرف

    %4.8 %37 %32 الرياض

   (%27.1) %28 %55 الجزيرة

    %27.3 %56 %28 اس ثمار

   (%6.2) %16 %22 الهولندي

    %17.5 %34 %16 الفرن  

    %14.7 %33 %18 ساب

    %6.0 %30 %24 الفرب 

    %6.1 %29 %23 سامبا

   (%4.1) %22 %26 الرا ح 

   (%2.8) %47 %49 البالا

    %12.2 %59 %46 االنماف

    %3.5 %23 %19 األال 

    %4.19 %29 %25 اإل مال 

 الواائع تحً الطلب إلى حقو  الملكية )مرة( 

   ال غير Q1 2015 Q1 2016 المصرف

   (%42.7) 1.93 2.36 الرياض

   (%80.6) 3.35 4.16 الجزيرة

    %8.9 1.81 1.72 اس ثمار

   (%17.8) 2.73 2.91 الهولندي

   (%56.5) 3.19 3.75 الفرن  

   (%53.5) 2.98 3.52 ساب

   (%60.6) 2.95 3.55 الفرب 

   (%23.9) 2.71 2.95 سامبا

   (%69.1) 5.26 5.95 الرا ح 

   (%55.0) 4.22 4.77 البالا

    %9.0 2.09 2.00 االنماف

   (%144.6) 3.93 5.37 األال 

   (%55.9) 3.27 3.83 اإل مال 

 النقدية إلى إ مال  الواائع 

   ال غير Q1 2015 Q1 2016 المصرف

   (%0.5) %16.1 %16.7 الرياض

   (%11.8) %14.3 %26.1 الجزيرة

    %8.8 %17.2 %8.4 اس ثمار

   (%2.4) %6.4 %8.8 الهولندي

    %10.6 %22.1 %11.5 الفرن  

    %7.3 %18.4 %11.1 ساب

    %1.9 %15.8 %13.9 الفرب 

    %2.7 %18.5 %15.8 سامبا

   (%3.9) %20.4 %24.3 الرا ح 

   (%8.2) %29.6 %37.8 البالا

    %5.7 %32.0 %26.3 االنماف

    %1.3 %16.1 %14.8 األال 

    %1.55 %18.2 %16.7 اإل مال 
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 النقدية إلى إ مال  األ ول 

   ال غير Q1 2015 Q1 2016 المصرف

   (%0.97) %11.72 %12.69 الرياض

   (%9.87) %10.99 %20.86 الجزيرة

    %6.16 %12.57 %6.40 اس ثمار

   (%2.03) %5.07 %7.09 الهولندي

    %8.14 %17.05 %8.91 الفرن  

    %5.87 %14.55 %8.69 ساب

    %1.45 %12.49 %11.04 الفرب 

    %2.07 %14.04 %11.96 سامبا

   (%3.64) %16.70 %20.34 الرا ح 

   (%7.01) %23.89 %30.90 البالا

    %4.64 %24.03 %19.39 االنماف

    %0.32 %11.57 %11.25 األال 

    %0.89 %13.92 %13.03 اإل مال 
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 مفدل ال غطية )مره(  

   ال غير Q1 2015 Q1 2016 المصرف

   (%25.1) 1.44 1.69 الرياض

    %1.8 1.73 1.71 الجزيرة

    %16.3 2.11 1.94 اس ثمار

    %3.5 1.67 1.63 الهولندي

    %6.9 2.13 2.06 الفرن  

    %8.4 1.67 1.58 ساب

    %8.6 2.34 2.25 الفرب 

    %21.1 1.83 1.62 سامبا

   (%41.9) 1.63 2.05 الرا ح 

    %0.1 1.76 1.76 البالا

   (%27.3) 1.78 2.05 االنماف

   (%19.8) 1.46 1.66 األال 

   (%11.2) 1.70 1.81 اإل مال 
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 اامش الفائد 

   ال غير Q1 2015 Q1 2016 المصرف

   (%0.18) %2.68 %2.86 الرياض

   (%0.21) %2.95 %3.16 الجزيرة

   (%0.13) %2.10 %2.23 اس ثمار

   (%0.13) %2.46 %2.59 الهولندي

    %0.16 %2.60 %2.44 الفرن  

   (%0.0) %2.64 %2.65 ساب

   (%0.2) %2.70 %2.88 الفرب 

   (%0.1) %2.47 %2.59 سامبا

   (%0.2) %4.00 %4.18 الرا ح 

   (%0.3) %3.49 %3.83 البالا

   (%0.1) %3.53 %3.63 االنماف

   (%0.9) %3.37 %4.23 األال 

   (%0.17) %3.00 %3.18 اإل مال 

 المخصصات إلى القروض

   ال غير Q1 2015 Q1 2016 المصرف

   (%0.18) %1.29 %1.47 الرياض

   (%0.14) %1.48 %1.62 الجزيرة

    %0.14 %1.52 %1.38 اس ثمار

   (%0.16) %1.83 %1.98 الهولندي

   (%0.01) %1.85 %1.86 الفرن  

   (%0.03) %1.91 %1.94 ساب

    %0.20 %2.41 %2.21 الفرب 

   (%0.55) %1.51 %2.06 سامبا

    %0.11 %2.70 %2.58 الرا ح 

   (%0.40) %2.41 %2.81 البالا

   (%0.04) %1.25 %1.30 االنماف

   (%0.10) %2.13 %2.23 األال 

   (%0.07) %1.96 %2.03 اإل مال 

 القروض غير الفاملة إلى إ مال  القروض

   ال غير Q1 2015 Q1 2016 المصرف

    %0.03 %0.90 %0.87 الرياض

   (%0.09) %0.85 %0.95 الجزيرة

    %0.01 %0.72 %0.71 اس ثمار

   (%0.12) %1.10 %1.21 الهولندي

   (%0.03) %0.87 %0.91 الفرن  

   (%0.08) %1.15 %1.23 ساب

    %0.05 %1.03 %0.98 الفرب 

   (%0.45) %0.83 %1.27 سامبا

    %0.39 %1.65 %1.26 الرا ح 

   (%0.23) %1.37 %1.60 البالا

    %0.07 %0.70 %0.63 االنماف

    %0.11 %1.46 %1.35 األال 

    %0.03 %1.15 %1.12 اإل مال 
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 البالا المالية
 

  دمة الفمالف

 clientservices@albilad-capital.com البريد االلك رون :

 2111 – 610 – 00 – 222+ اإلاارة الفامة:

 1110 – 002 – 111 الهاتف المجان :

 

 

 إاارة األ ول

 abicasset@albilad-capital.com البريد االلك رون :

 2131 – 610 – 00 – 222+  ااتف:

 

 

 إاارة األبحاث والمشورة

 research@albilad-capital.com البريد اإللك رون :

 2126 – 610 – 00 – 222+  ااتف:

 capital/research-www.albilad  الموقع اإللك رون :

 

  إاارة الوساطة

 abicctu@albilad-capital.com البريد االلك رون :

 2111 – 610 – 00 – 222+  ااتف:

 

 المصر ية االس ثمارية

 investment.banking@albilad-capital.com البريد االلك رون :

 2112 – 610 – 00 – 222+  ااتف:

 إ الف الم ؤولية

لية ومديريها وموـفيها ال يقدمون صي ضمانات صو تفهدات لمابتلً شركة البالا المالية صقصى  هد لل أكد من صن مح وى المفلومات المتكورة    اتا ال قرير  حيحة واقيقة ومع ذلك  إن شركة البالا ا

 . راحة صو ضمنا  بشأن مح ويات ال قرير وال ي حملون بطريقة مباشرة صو غير مباشرة صي م ؤولية قانونية ناتجة عن ذلك

  .ن األغراض اون الموا قة الخطية الم بقة من شركة البالا الماليةم ال يجوز إعااة ن خ صو إعااة توزيع صو إرسال اتا ال قرير بطريقة مباشرة او غير مباشرة ألي شخه آ ر صو نشره كليا  صو  زئيا  ألي غرض 

 كما نلفً االن باه بأن اته المفلومات ال تشكل تو ية بشراف صو بيع صورا  مالية صو التخاذ قرار اس ثماري.

 .يف بر صي إ راف اس ثماري ي خته الم  ثمر بناف  على اتا ال قرير سواف  كان كليا  صو  زئيا  او م ؤولي ه الكاملة وحده 

ا صو صي إ راف آ ر يمكن صن ي حقق م  قبال. لتلك  إننا ننصح بالر وع إل   شار اس ثماري مؤال قبل االس ثمار    مثل اته األاوات ى مليس الهدف من اتا ال قرير إن ي  خدم صو يف بر مشورة صو  يار 

 .االس ثمارية

 تح فظ شركة البالا لالس ثمار بجميع الحقو  المرتبطة بهتا ال قرير

 11011–03تصريح ايئة ال و  المالية رقم 

http://www.albilad-capital/research

