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يلخصصه اصصصتا ال قديصصصد صااف المصصصصارف الصصص عياية المدر صصصة  صصص  الصصص ي  

 .  5102المالية كما    نهاية عام 

 

 مؤشدات رئي ية 

  5102مارس  11*ح ب صسعار اإلغال     

تصصصداومؤ مؤسصصص ة العقصصصد العديصصص  الصصص عياال وصصصعدو  العقصصصد الصصصدول ل                            المصصصصاار: 

 الهيئة العامة لالحصاف.
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الدسملة 

ال يقية 

 )مليين ريام(

العائد على 

 ال هم )ريام(

ال عد 

 للعائد*

سعد 

اإلغال  

 )ريام(*

 00.11 7.18 0.12 11,ل11 الدياض

 ,01.1 6.02 1.55 122ل2 الجزيدة

 02.28 8.25 5.16 050ل01 اس ثمار

 2,.56 8.12 1.26 522ل06 الهيلعدا

 56.7 8.60 1.12 7,1ل,5 الفدن  

 50.72 8.28 ,5.7 882ل15 ساب

 ,5.,0 2.20 2,.5 5,1ل,0 العدي 

 51.0 8.80 5.20 511ل61 سامبا

 25.2 8,.00 ,6.1 101ل72 الدا ح 

 51.51 06.81 0.27 202ل00 البالا

 8,.05 01.51 7,.1 622ل,0 االنماف

 61.15 7.70 6.22 161ل71 األال 

   7.82 5.86 555ل175 القطاع

 ملخه  
  يصفصعصل  ,511للمدة األولى على م  يى سعيا  معصت الصعصام  5102انكمش االق صاا ال عياا    عام

مصلصيصار ريصام                621ل5% لصيصبصلص  01تدا ع صسعار العفطؤ حيث تدا ع الصعصاتصل الصمصحصلص  اال صمصالص  االسصمص  يصص 

مصلصيصار ريصام           208ل5% لصيصبصلص  1.12مليار اوالر(ل ييعما ارتفع العاتل المحل  اال مال  الحقصيصقص  يصص  221.1) 

 مليار اوالر(. 280.5)

     12ل0% عن العام ال ايق ووولت إلى 7.5حيث سَجلت نمًيا يص  5102تباطأ نمي القدوض المصد ية, 

 %    العام ال ايق.05.0مليار اوالر(ل مقايل نمياا يص  122.0مليار ريام )

  مليصار  220ل0وتصل إلى  1,,0% ل  جل صانى معدم نمي سعيا معت عام 0.2وتباطأ نمي الياائع صيًضا يص

 %    العام ال ايق. 05.0مليار اوالر(ؤ مقارنة يعمياا  ,.665ريام )

  مصلصيصار  081ل5%  قط عن العام ال ايق ل صل إلصى 1.6وتباطأ نمي المي ياات المصد ية ل  جل نميًا يص

 .%    العام ال ايق05مليار اوالر(ؤ مقارنة يعمياا  287.8)ريام 

  مصصلصصيصصار ريصصام                          61.8% عصصن الصصعصصام ال صصايصصق لصص صصصصصل إلصصى 2.6كصصمصصا نصصَمصصت صريصصان الصصبصصعصصيـ يصصعصصهصصايصصة الصصعصصام يصصص

 .%    العام ال ايق01.5مليار اوالر( مقايل نمياا يص  00.8)

 نظدة م  قبلية 
  اس مدار انخفاض صسعار العفط لف دات طصييصلصة قصد يصؤاا الصى الضصغصط عصلصى  صيائصا الصحص صاب الصجصارا

وانخفاض إيدااات المالية العامةؤ وتفاقم عجز الميازنةؤ لكن الميقف المال  القصيا لصلصبصعصيـ ال صعصيايصة 

%ؤ 085التا ي ميز يم  ييات عالية من كفاية راس المامؤ ومعدالت تغطية للقدوض الغيد عاملة يصلصغصت 

مصلصيصار ريصامؤ يصجصعصلصهصا  ص   220ل0% من ا مال  الياائع المصد ية البصالصغصة 20وواائع  تحت الطلب تبل  

صقيى لميا هة االثار ال لبية من انخفاض االنفا  الحكيم   صداف انصخصفصاض صسصعصار الصعصفصط عصلصى ميقف 

 المدى القديب .

  كان النخفاض صسعار العفط صثد غيد مباشدعلى االق صاا  ؤ حيث حفز الحكيمة للبدف يصاوصالحصات اقص صصصاايصة

واصي يصدنصامصل ”  يدنامل ال صحصيم” عميقة من الم يقع صن ي م االعالن ععها خالم األساييع القليلة القاامة عبد 

طمين  يدعاه مجلس الشئين االق صااية وال عميةؤ م يقع صنه سيشِكل يداية تحيم اق صااا نحي اق صصاا 

 م عيع ال يع مد على سلعة وحيدة ناضبة وغيد م جداة.

   البدف ي شديد ال ياسة العقدية األمديكية خالم الديع الدايع من العام الماض  ؤ م يقع صن يصعصعصكصس عصلصى

 اامش العائد للقطاع المصد   اي داف من اتا العام.

  يد ع من انخفاض االيداعات الحكيمية    القطاع المصد  . 5102من الم يقع تباطأ نمي االئ مان عام 
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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
 ,511للمدة األولى عصلصى م ص صيى سصعصيا مصعصت الصعصام  5102انكمش االق صاا ال عياا    عام 

ملصيصار  621ل5% ليبل  01يص  ( 1)يفعل تدا ع صسعار العفطؤ حيث تدا ع  العاتل المحل  اال مال  االسم 

مليار  208ل5% ليبل  1.12يص ( 2)مليار اوالر(ؤ ييعما ارتفع العاتل المحل  اال مال  الحقيق  221.1ريام )

 مليار اوالر(. 280.5ريام )

% 61و اف ال دا ع     العاتل المحل  اال مال  االسم  من  انب القطاع العفط  الصتا انصكصمصش يصص

% على الص صيالص . 2%و 02% ؤوالقطاع الحكيم  والخاص يصعحي 7.6ييعما نَما القطاع الغيد نفط  يص 

% مقارنة يص 57الى  5102وانخفضت م اامة القطاع العفط  الى العاتل المحل  اال مال     عام 

% 28% مصقصارنصة يصص 80%    العام ال ايق  ؤ ييعما ارتفعت م اامة القطاع الغيد نفط  الصى 65

% 2.7   العام ال ايق ؤو ارتفعت صيضآ م اامة كل من القطاع الخاص والقطاع الصحصكصيمص  الصى 

 % على ال يال     العام ال ايق. 2.2% و6.,مقارنة يص  5102% من العاتل المحل     06.2و

% للعام ال ايق 06.2% مقارنة يص ,5.6الى   5102على صساس سعيا     5وتباطأ  عدض العقيا ن

على صساس سعيا  1ؤ كما تباطأ نمي عدض العقيا الشامل ن7,,0حيث سجل |صانى معدم نمي معت 

 .2,,0حيث سجل صانى معدم نمي معت  5106% لعام ,.00% مقارنة يص 5.2الى 

وصاى انخفاض االنفا  الحكيم  يفعل انخفاض صسعار العفط الى تدا ع م  ييات ال ييلة وتصبصاطصؤ 

%     العام ال صايصق ؤ كصمصا ارتصفصعصت مصطصلصييصات 05.0% مقارنة يص 0.2نمي الياائع المصد ية الى 

. وانعكس 5102مليار اوالر( يعهاية  51مليار ريام )  72.5% ل صل الى 25يص  ( 3)المصارف من الحكيمة

انخفاض ال ييلة على ارتفاع سعد ال ايبير )سعد االقداض ما يين البعيـ ال صعصيايصة( أل صل ثصالثصة 

 %.  1,% إلى  72شهير قبل صن ت مح مؤس ة العقد للبعيـ ي جاوز ن بة القدوض للياائع من 

% عن معدم صسعار الصعصام ال صايصقؤ 5,( اوالر يانخفاض 26) 5102يل  م يسط صسعار خام يدنت    

% عن مص صيسصط 6,حيث انخفا يص   5102( اوالر    20ويل  م يسط صسعار الخام العدي  الخفيف )

( اوالرؤ يأت  ذلك يعد صن تحيلت صسيا  العفط العالصمصيصة الصى صسصيا  7,البالغة ) 5106صسعار العام 

مش دين يفعل عيامل العدض والطلبؤ  من  انب العدض زاا حجم المعدوض العالمص  مصن الصعصفصط 

يفعل ال قعيات الم  ارعة    تكعيلي يا الحفد الهيدروليك  خالم ال عيات الخمس الصمصاضصيصةؤ ومصن 

  انب الطلب كان تباطؤ االق صاا الصيع  العامل األكبد    اتا الجانب. 

وكان النخفاض صسعار العفط صثد غيد مباشدعصلصى االقص صصصاا ال صعصيااؤ حصيصث حصفصز الصحصكصيمصة لصلصبصدف 

ياوالحات اق صااية عميقة من الم يقع صن ي م االعالن ععها خالم األسايصيصع الصقصلصيصلصة الصقصاامصة عصبصد 

واي يدنامل طمين  يدعاه مجلس الشئين االق صااية وال عميةؤ م يقع صنه سيشِكل ” يدنامل ال حيم ”

 يداية تحيم اق صااا نحي اق صاا م عيع ال يع مد على سلعة وحيدة ناضبة وغيد م جداة.

% عصن 01.7مصلصيصار ريصام يصانصخصفصاض  761عصعصد  5102قدرت الحكيمة المصدو ات المص صيقصعصة لصعصام 

المصدو ات الفعلية    العام ال ايقؤ وتم تجعيب مخصصصه لصدعصم الصمصيصزانصيصة الصعصامصة  ص   صانصب 

مليار ريام لصيصمصعصح مصزيصدا مصن الصمصدونصة إلعصااة تصي صيصه االنصفصا  الصدصسصمصالص   071المصدو ات يمبل  

وال شغيل  على المشدوعات القائمة والجديدة ولمقايلة صا تطيرات    م طلبات االنفا . نصعص صقصد 

 صن  زف كبيد من اتا المبل   سيقايل ال زامات الحكيمة ضمن يدنامل ال حيم اليطع  لهتا العام . 

 5102%  ص  1.6وم يقع صن ي ح ن إلى   5102%    1.0عالميًاؤ يل  العمي االق صااا العالم  

ولكن اتا العمي يأت      ظل تباين معدالت العمي    االق صاايات الدئيص صة  ص  الصعصالصمؤ حصيصث 

تدا ع العمي    اق صااات األسيا  الصاعدة واالق صااات العامية للعام الخامس على ال يال  ييعما 

اليزام ال عا      االق صااات الم قدمة محدواا. يأت  اتا ال باين  ص  الصعصمصي عصالصمصيصآ  ص  ظصل 

( تصبصاطصؤ الصعصشصا  0و يا ثالثة عيامل رئي ية تصلصقص  يصظصاللصهصا عصلصى االقص صصصاا الصعصالصمص  واص : 

االق صااا    الصين واس عااته لل يازن يال دريل مع تحيله نحي االس هالـ والصخصدمصات يصعصيصدا عصن 

االس ثمار والصعاعات ال حييليةؤ وانعكس اتا على انخفاض الطلب على معظم ال لع األولصيصة مصن 

( انخفاض صسعار العفط وال لع األولية ؤ قد ساام تدا ع الطلب مصن 5اق صااات األسيا  العاشئة. 

الصين ي عزيز اتا االنخفاض ياإلضا ة الى العيامل الخاوة يجانب العدض وارتفاع  الدوالر األمديك  

( يدف تشديد ال ياسة الصعصقصديصة  ص  الصياليصات الصمص صحصدة يصيصعصمصا 1مقايل العمالت الدئي ية األخدى . 

تياول البعيـ المدكزية    العديد من االق صااات الم قدمة الدئي ية األخدى وعلى رصسصهصا الصبصعصك 

 المدكزا األوروي   تي يد ال ياسة العقدية. 

نع قد صن اس مدار ال باين    اته ال ياسات سيؤاا الى اخ الالت اق صصاايصة عصمصيصقصة تصقصيا الصى 

 تغيدات كبيدة    األسيا .

محليآ اس مدار انخفاض صسعار العفط لف دات طييلة قد يؤاا الى الضصغصط عصلصى  صيائصا الصحص صاب 

الجارا وانخفاض إيدااات المالية العامةؤ وتفاقم عجز الميازنة ؤ  لكن الميقف المال  القيا للصبصعصيـ 

ال عياية التا ي ميز يم  ييات عالية من كفاية راس المام ؤومعدالت تغطية للقدوض الغيد عامصلصة 

مصلصيصار  220ل0% من ا مال  الياائع المصد ية الصبصالصغصة 20% ؤ وواائع  تحت الطلب تبل  085يلغت 

ريامؤ يجعلها    ميقف صقيى لميا هة االثار ال لبية من انخفاض االنفا  الحكيم   داف انصخصفصاض 

 
 

 

 تطور الناتج اإلجمالي المحلي اإلسمي )مليار ريال(
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 1عدض العقيا ن  5عدض العقيا ن 

 العمي 5102 5102 (ملخص الميزانية العامة للدولة )مليار ريال

%02.2- 206 217 اإليدااات العامة  

%01.7- 761 82, المصدو ات العامة  

(128) الفائا )العجز(  (152)  -00.5%  

 االن اج االسم : إ مال  القيم العقدية يأسعار ال عة الجارية لل لع والخدمات العهائية المع جة خالم ال عة. (0)

 ( لل لع والخدمات العهائية المع جة خالم ال عة.5101االن اج الحقيق : إ مال  القيم العقدية يأسعار سعة األساس ) (5)

 (        مطلييات المصارف من الحكيمة مح  بة ح ب الطديقة الدولية ياس بعاا صذونات البعك المدكزا.1)
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 نظدة على صااف القطاع 
 5106%  ص  عصام  01.5% مقارنة يصص 2.6ل صل الى   5102صريان البعيـ ال عياية    عام تباطأت 

مليصار اوالر(  00.0مليصار ) 60.2مليصار اوالر( مقارنصة يصص  00.8مليار ريام ) 61.8ؤويلغت األريان المجمعة 

ؤ و صصاف اصصتا ال بصصاطؤ  صص   األريصصان يصص بب عصصاملين : األوم تبصصاطؤ نمصصي وصصا   اخصصل 5106 صص  عصصام 

%    العصام الص ايق ؤ مصع اسص قدار مص اام ه 7.2% مقارنة يصعميه 2.2العميالت الخاوة التا يل  

% واي نفس معدم العام الص ايق ؤ والثصان  تدا صع وصا   اخصل 28الى ا مال  اخل العمليات ععد 

%    العام ال ايق ؤ ممصا صاى النخفصاض 01.8% مقارنة يعميه 0.7الدسيم والخدمات المصد ية يص 

 .5106%    عام 51% مقارنة يص 50م اام ه الى ا مال  اخل العمليات الى 

%  ص  05%  قصط مقارنصة يعمياصا 1.6    انب الميزانية العميمية ارتفعت المي صياات البعكيصة يصص 

 5102مليصصار اوالر( يعهايصة عصام  287.8مليصار ريصام ) 081ل5العصام الص ايق ؤ ويلصص  ا مصال   المي صياات 

مليار اوالر(    العام ال ايقؤ و اف اتا العمي يدعم من ارتفاع وا    2.,22مليار ) 1,7ل5مقارنة يص 

مليصصار اوالر( مقارنصصة يعمياصصا يص   122.0مليصصار ريصصام  ) ,12ل0% ل صصصل إلصصى  7.5القصصدوض وال مييصصل يصصص 

مليصار ريصام ) 662% ل صصل إلصى 01%    العام ال ايق ؤ ييعما تدا عت وا   االس ثمارات يص 05.0

% 0.2%  ص  العصام الص ايق. وتباطصأ نمصي الياائصع صيصًضا يصص 08.1مليار اوالر(  مقايل نمياا يص  007.8

مليصار اوالر(ؤ  ,.665مليصار ريصام ) 220ل0وتصصل إلصى  1,,0ل  جل صانى معدم نمي سعيا معصت عصام 

%    العام ال ايقؤ ونظدًا ل بصاطؤ نمصي الياائصع يمعصدم صعلصى مصن تبصاطؤ نمصي 05.0مقارنة يعمياا 

% ,76.1نقطة صساس ليصل إلى  205القدوض صاى ذلك الرتفاع معدم القدوض إلى الياائع يياقع 

 %     العام ال ايق. 8,.87مقارنة يص 

% عصن العصام الص ايقؤ ومصع نمصي إ مصال  القصدوضؤ انخفصا 7.,ارتفعت القدوض الغيد عاملصة يعحصي 

% يعهايصة 0.01معدم القدوض الغيد عاملة إلصى إ مصال  القصدوض يعحصي نقطص   صسصاس ل صصل إلصى 

العامؤ كما انخفضت مخصصات االئ مان إلى ا مال  القدوض يياقع ت ع نقا  صسصاس ل صصل إلصى 

مليصين ريصام واص  صعلصى  721ل2% يعهاية العامؤ من  انب آخد يل  إ مال  مخصصات االئ مان 2,.0

%. وانخفصا صيصضا معصدم تغطيصة القصدوض الغصيد عاملصة  ص  0.2من مخصصات العام ال ايق يعحصي 

% يعهايصصة العصصام الصص ايق. قصصاا قطصصاع الصصشدكات نمصصي 071% مقارنصصة يصصص 085القطصصاع المصصصد   إلصصى 

 % تي هت لقطاع ال جزئة.15% من وا   القدوض ييعما 27االئ مان حيث اس حيذ على 

% 1.2   ما يخه الص ييلةؤ ارتفعصت األمصيام العقديصة  ص  حص ايات البعصيـ يصشكل طفيصف يعحصي 

مقارنصصة يالعصصام الصص ايقؤ ويلصص  معصصدم الصص ييلة العقديصصة إلصصى ا مصصال  المي صصياات  5102يعهايصصة العصصام 

%ؤ ييعما ارتفصع معصدم الص ييلة العقديصة إلصى 08% يعهاية العامؤ وإلى إ مال  الياائع 57المصد ية 

%    العام الص ايقؤ وانخفصضت الياائصع تحصت الطلصب يص 52.7% مقارنة يص 58.7الياائع الجارية ليبل  

 262% ل صصل إلصى 6.0مليار ريامؤ ييعما سجلت الياائع أل ل نميا يص  112ل0% ل بل  يعهاية العام 1.5

% علصى ال يالص . تص  حيذ ثالثصة يعصيـ 2.6% و01مليار ريامؤ ونمت واائع االاخار والياائع األخدى يصص

 012الياائصع يعحصي الياائع تحت الطلبؤ وال   انخفصا معصدلها إلصى ا مصال  % من إ مال  22على 

% يعهاية العصام مقارنصة ,02.0. كما يلغت كفاية رصس المام 5102% يعهاية 25.60نقطة صساس ليبل  

 % للعام ال ايق. 02.02يص
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 نظدة على قائمة الدخل 

 وا   الدخل 
% عن العام ال ايقؤ         2.6يعمي  5102مليار ريام يعهاية  61.8يلغت صريان المصارف ال عيية 

 ميع المصارف سجلت نميا    صرياحها ياس ثعاف البالا واالس ثمار والدياض حيث انخفضت صرياحهم 

% على ال يال .    يعك البالا ساام    انخفاض األريان  ارتفاع مخصصات 8% و8.2% و7.7يص 

االئ مانؤ و   يعك االس ثمار  كان ارتفاع مخصه انخفاض قيمة االس ثمارات صحد صسباب تدا ع 

األريان الدئي ة. ييعما كانت الزيااة    إ مال  مصاريف العمليات صحد اسباب انخفاض صريان يعك 

% من 20% من األريان ييعما حازت ت عة مصارف على ,6الدياض. اس حيذت ثالثة مصارف على 

 صريان القطاع.

 اخل العميالت الخاوة
% من 88% عن العام ال ايقؤ ومًثلت 2.8مليار ريام يعمي  25يل  إ مال  اخل العميالت الخاوة 

% عن 2.2مليار ريام يعمي  21.7إ مال  اخل العملياتؤ ييعما يل  وا   اخل العميالت الخاوة 

 % من ا مال  اخل العمليات.28العام ال ايقؤ واس قدت م اام ها ععد  

 إيدااات ومصاريف العمليات 
% عصن العصام الص ايق. 2مليار ريام يعمي  71.5يل  إ مال  إيدااات المصارف ال عياية  5102يعهاية 

% على ال يال  من الحصصة الص يقية 08.5% و50.7اس حيذ البعك األال  ومصدف الدا ح  على 

% عصن العصام 8مليصار ريصام يعمصي  12.7لإليدااات. على الجانب اآلخد يل  إ مال  مصاريف العمليصات 

 ال ايق.

إ مصال  اخصل المصصارفؤ % مصن 11العمصالت مثل إ مال  الدخل مصن الدسصيم واألتعصاب وتحييصل 

% مقارنة يالعام ال ايقؤ إال صن المصارف ال   لصديها حصصة عاليصة  ص  قطصاع 6.5ويالدغم من نميه 

ال جزئة كمصد   الدا حص  واألالص  سصجال تبصاطؤًا يص بب انخفصاض اخصل الدسصيم واألتعصاب  صداف 

 . 5106تأثداما سلبًا من تحديث ضيايط ال مييل االس هالك  ال   اخلت حيز ال عفيت معت الديع الدايع 
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 نظدة على صااف قطاعات األعمام 

 قطاع ال جزئة

% عصن 5مليصار ريصام يارتفصاع  01.1ؤ يلغت صريان قطاع ال جزئة    المصصارف الص عياية 5102يعهاية 

%  ص  56.6% مقارنصة يصص 51.2العام ال ايقؤ وانخفضت م اامة القطاع    صريان المصارف إلى 

% من صريان القطاع ييعما حاز يعكص  سصاب واألالص  61العام ال ايق. اس حيذ مصدف الدا ح  على 

 % على ال يال .51.2% و7.5على 

مليار ريام للعصام الص ايق  11.5% مقارنة يص 2مليار ريام يارتفاع  15ويل  إ مال  إيدااات قطاع ال جزئة 

اسص حيذ الدا حص  علصى % للعام ال ايق. 7.,1% من إ مال  إيدااات القطاع مقارنة يص 61.1ومثلت 

 %.51% من إ مال  إيدااات القطاع يليه البعك األال  يص ,5

 قطاع الشدكات

% عصن الصعصام ال صايصق. حصيصث قصاا صريصان الصقصطصاع 00مليار ريام يعمي  2.,0يلغت صريان قطاع الشدكات 

%    العصام ال صايصقؤ 65.2% من صريان المصارف اال مالية مقارنة يص 66.8وارتفعت م اام ه إلى 

على ال يال  من صريصان %  08% و02على على م  يى ال ي  اس حيذ البعك األال  ويعك الدياض 

 .القطاع

 52.1مليصار ريصام مصقصارنصة يصص  52% عن العام ال ايق ل بل  1وارتفعت اإليدااات من قطاع الشدكات يص 

% لصلصعصام 11.6% من إ مال  إيصدااات الصقصطصاع مصقصارنصة يصص 15.2مليار ريام للعام ال ايق حيث مثلت 

 % من إ مال  إيدااات القطاع.02ال ايق. اس حيذ البعك األال  على 

 قطاع الخزيعة 

% عصن العصام الص ايق. ويلغصت مص اامة القطصاع 5مليصار ريصام يعمصي  05.8يلغت صريان قطاع الخزيعة 

% 57. اس حيذ البعك األال  على 5106%    11.1% من صريان المصارف اإل مالية مقارنة يص 0.,5

 %من صريان القطاع. 01من صريان القطاع اإل مالية ويليه سامبا التا اس حيذ على 

مليار ريام مقارنة  06.8% عن العام ال ايق ل بل  ,.1 يما يخه إيدااات القطاعؤ ارتفعت اإليدااات يص 

% مصصن إ مصصال  إيصصدااات القطصصاع.        07.1مليصصار ريصصام ؤ واسصص حيذت ايصصدااات الخزيعصصة علصصى  06.0يصصص 

% 05% من إ مال  إيدااات قطاع الخزيعصة يليصه سصامبا والدا حص  يصص 58اس حيذ البعك األال  على 

 % على ال يال . 00و

 قطاع اليساطة واالس ثمار

% عصن العصام الص ايق.  05.2مليار ريام يانخفصاض  ,.0يلغت صريان قطاع اليساطة وخدمات االس ثمار 

% من صريان المصارف اإل مالية. واسص حيذ قطصاع اليسصاطة واالسص ثمار 6.1م اامة القطاع يلغت  

% من 08.1% من صريان القطاع لكل معهماؤ ييعما اس حيذ األال  على 52   سامبا والدا ح  على 

 صريان القطاع    ال ي . 

مليصار ريصام  ص  العصام  1.8مليصار ريصام مقارنصة يصص  1.2% ل صل إلى 2وانخفضت اإليدااات للقطاع يص 

% للعصام الص ايق. اسص حيذ ,.6% من إ مال  إيدااات المصصارف مقارنصة يصص 6.6ال ايق ؤ كما مثلت 

 %.07% من إ مال  إيدااات القطاع لكل معهما يليهما الدا ح   يص 51األال  وسامبا على 

 

 5102مساهمة القطاعات التشغيلية في إجمالي اإليرادات لكل مصرف 

 5102نمو اإليرادات لقطاع التجزئة 

 5102 نمو اإليرادات لقطاع الشركات
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 نظدة على يعيا الميزانية 

 القدوض
% 7.5يصعصمصي  5102مليار ريام يعهايصة  369ل0يل  وا   محفظة القدوض    المصارف ال عياية 

% عصن 7مليار ريام وسجلت نمًيا يص  60,عن العام ال ايق. يلغت القدوض الممعيحة لقطاع الشدكات 

% من مجميع القدوض الممعيحة من المصارفؤ ييعما يصلصغصت الصقصدوض 27العام ال ايق حيث مًثلت 

% مصن  15% عن العام ال ايقؤ كما مًثصلصت 8مليار ريام وسجلت نمًيا يص  ,61الممعيحة لقطاع ال جزئة 

% 08يعد صن نمت يعصحصي  5102مليار ريام يعهاية  072.2القدوض المصد ية. القدوض العقارية يلغت 

% 01.2عن العام ال ايقؤ وارتفعت حص ها من إ مال  الصقصدوض الصمصمصعصيحصة مصن الصمصصصارف إلصى 

% مصعصهصا كصانصت مصن نصصيصب  62% معها لأل داا ييصعصمصا 22%    العام ال ايقؤ تي ه 05.2مقارنة يص 

% من ا مال  القدوضؤ وتيزعت الحصة الم صبصقصيصة عصلصى 25الشدكات. اس حيذت صريع مصارف على 

 ثمانية يعيـ. 

يح ب القطاعات االق صااية الدئي ةؤ تيزعت القدوض المصد ية على ثالثة عشد قطاعًاؤ اس حيذت 

%( 01%( وال صعيع ),0%( وال جارة )15% من ا مال  القدوض ا  الشخصية )81صريعة معها على 

 %( ييعما تيزعت الع بة الم بقية على ياق  القطاعات.,واإلنشافات )

% يصيصعصمصا اسص صحصيذ 18اس حيذ الدا ح  على صعلى حصة من إ مال  القدوض الشخصية حيث يلغت 

% ,0األال  على صعلى حصة    قطاعات ال جارة والص صصصعصيصع واإلنشصافات حصيصث يصلصغصت حصصصصه 

 %    كل معهم على ال يال .02%  و08و

  المخصصات
مليار  ,.2مقارنة يالعام ال ايق ل صل إلى  5102%    0.2ارتفعت مخصصات االئ مان اإل مالية يص 

مصلصيصين ريصامؤ  077ل6% لص صصصل إلصى 08ريامؤ ساام    ذلك ارتفاع مخصصات قطاع ال جزئة يعحي 

 مليين ريام. 757ل0% ل صل إلى 52ييعما انخفضت مخصصات قطاع الشدكات يص 

 القدوض الغيد عاملة 
مقارنة يالعام ال صايصقؤ و صاى ذلصك إلصى ارتصفصاع  5102%    7.,ارتفعت القدوض الغيد العاملة  يص 

% يعهاية الصعصام. 0.01معدم القدوض غيد العاملة إلى إ مال  القدوض  يعقط   صساس ليصل إلى 

 %    العام ال ايق.071% مقارنة يص 085كما انخفا معدم ال غطية ليصبح 

 االس ثمارات
% عن 01يانخفاض يل   5102مليار ريام يعهاية  662يلغت محفظة االس ثمارات للمصارف ال عياية 

% من إ مال  االسص صثصمصارات ويصلصيصه سصامصبصا الصتا 11العام ال ايق. مثلت اس ثمارات البعك األال  

 % من إ مال  محفظة االس ثمارات للمصارف. 02مثلت اس ثماراته 

 

 

5102مقارنة بالنمو لعام  5102نمو صافي القروض لعام   

5102الحصة السوقية من صافي القروض   

 5102 توزيع القروض على القطاعات االقتصادية

 5102نمو مصاريف مخصصات االئتمان حسب القطاع 

 القروض العقارية من المصارف )مليار ريال(

5102هيكل اإلقراض لكل مصرف   
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23% 

16% 

76% 

34% 

23% 

33% 

73% 

62% 

78% 

80% 

92% 

78% 

77% 

84% 

24% 

66% 

77% 

67% 

 الدياض

 الجزيدة

 االس ثمار

 الهيلعدا

 الفدن  

 ساب

 العدي 

 سامبا

 الدا ح 

 البالا

 االنماف

 األال 

 قدوض الشدكات قدوض األ داا

2%

18%

21%

22%

5%

9%

17%

9%

10%

21%

19%

18%

8.4% 

2%

4%

17%

6%

9%

11%

5%

2%

21%

5%

14%

 الدياض

 الجزيدة

 االس ثمار

 الهيلعدا

 الفدن  

 ساب

 العدي 

 سامبا

 الدا ح 

 البالا

 االنماف

 األال 

 5102العمي     5106العمي     

شخصية

15% 

تجارية

0,% 

تصعيع

01% 

انشافات

,% 

صخدى

8% 

خدمات

2% 

العقل

6% 

مدا ق

1% 

مالية

1% 

تعدين

5% 

زراعة

0% 

حكيمية  

0% 
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 الياائع
مليار ريصام مصقصارنصة  220ل0% ل صل إلى 0.2ؤ تباطأ نمي إ مال  الياائع المصد ية ليبل  5102يعهاية 

% مصن إ صمصالص  50مصلصيصار ريصام تصمصثصل  167يالعام ال ايقؤ يلغت واائع الهيئات والجهات الحكيمية  

 الياائع المصد ية .

% 2.,0% من إ مال  الياائعؤ حيث اس حيذ البعك األال  على 22واس حيذت صريعة مصارف على 

% لصكصل 01%ؤ ييعما حصاز سصامصبصا والصديصاض عصلصى 02.6من مجميع الياائعؤ  ومصدف الدا ح  على 

 معهما من واائع ال ي .

% ل بل  يعهاية 1.5ايكل الياائع    ال ي  ال عياية كان كال ال : الياائع تحت الطلب انخفضت يص 

% لص صصصل 6.0% من الياائع اإل ماليةؤ الياائع أل ل سَجلت نميًا يص 25مليار ريام تمِثل  112ل0العام 

% من مجميع الياائعؤ ييعما ًنمت الصياائصع االاخصار يصة والصياائصع األخصدى      11مليار ريام تمِثل  262إلى 

 % على ال يال .2% و01يص 

% من الياائع تحت الطلب    ال صي ؤ وحصازت 62.1اس حيذ البعك األال  ومصدف الدا ح  على 

 % من الياائع تحت الطاب.26.8المصارف العشدة األخدى على 

 المي ياات
% عصن 1.6يعمي يل   5102مليار ريام يعهاية  2,170يل  إ مال  المي ياات    المصارف ال عياية 

% من إ مال  مي ياات المصارف ييعصمصا مصثصلصت 51.8العام ال ايق. مثلت مي ياات البعك األال  

مصن ا صمصالص   01.7% و01.1%ؤ ويلغت مي ياات الدياض وسامبا 06.2مي ياات مصدف الدا ح  

 المي ياات على ال يال . 

 الديحية
%ؤ ويصلص  مضصاعصف 06.2ليصصصل إلصى  5102انخفا م يسط العائد على حقي  الم اامين يعهاية 

 مدة. 7.82مدة ييعما يل  مضاعف ال عد للعائد*  0.51حقي  الملكية* 

% وسجل تدا عا يياقع 1.10اس مد معدم اامش العائد للمصارف ياالنخفاض حيث يل  يعهاية العام 

 01و  00المصارف كبعك الجزيدة والفدن   ارتفع اامش العائد لديهم يص نقا  صساسؤ ييعما يعا  2

 نقطة صساس. 205نقطة صساس ي بب ارتفاع معدم القدوض للياائع يص 

5102مقارنة بالنمو لعام  5102نمو الودائع لعام   

 5102الحصة السوقية من الودائع 

 تغير هامش العائد 

 معدل القروض إلى الودائع 

 5102هيكل الودائع في القطاع 

 5102هيكل الودائع لكل مصرف 

 5102مارس  11* ح ب صسعار اإلغال  ي اريخ 

19% 

15% 

10% 10% 9% 9% 8% 
5% 4% 4% 3% 3% 

62% 

33% 

1% 3% 

واائع تحت الطلب   

واائع آل ل  

واائع إاخار  

واائع صخدى  

43% 

50% 

30% 

38% 

63% 

59% 

47% 

65% 

94% 

68% 

55% 

71% 

51% 

47% 

67% 

60% 

33% 

35% 

49% 

27% 

4% 

22% 

44% 

24% 

0% 

2% 

1% 

0% 

5% 

0% 

4% 

8% 

5% 

2% 

1% 

1% 

3% 

2% 

4% 

4% 

2% 

2% 

1% 

6% 

 الدياض

 الجزيدة

 االس ثمار

 الهيلعدا

 الفدن  

 ساب

 العدي 

 سامبا

 الدا ح 

 البالا

 االنماف

 األال 

 واائع صخدى ح ايات إاخار واائع آل ل واائع تحت الطلب

(0.37%)

(0.22%)

(0.18%)

(0.17%)

(0.14%)

(0.07%)

(0.04%)

(0.02%)

(0.01%)

0.01% 

0.10% 

0.11% 

 األال 

 البالا

 سامبا

 العدي 

 الدا ح 

 الدياض

 ساب

 الهيلعدا

 االنماف

 االس ثمار

 الفدن  

 الجزيدة

11% 

38% 

23% 

18% 

12% 

15% 

25% 

11% 

(7%)

8% 

45% 

10% 

2% 

(9%)

(1%)

16% 

(2%)

2% 

5% 

5% 

0% 

15% 

10% 

(3%)

 الدياض

 الجزيدة

 االس ثمار

 الهيلعدا

 الفدن  

 ساب

 العدي 

 سامبا

 الدا ح 

 البالا

 االنماف

 األال 

 5102العمي     5106العمي     

88%

86%

87%

87%

89%

86%

87%

77%

84%

83%

87%

80%

83%

77%

82%

87%

82%

81%

82%

77%

82%

79%

91%

68%

 الدياض

 الجزيدة

 االس ثمار

 الهيلعدا

 الفدن  

 ساب

 العدي 

 سامبا

 الدا ح 

 البالا

 االنماف

 األال 

2014 2015
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 القيائم المالية المجمعة للمصارف ال عياية

 العمي FY 2014 FY 2015 قائمة الدخل المجمعة )مليين ريام(

% 2.8  ,.,10ل25  052.6ل27 اخل العميالت الخاوة  

% 8.2  505.1ل7  216.2ل8 مصاريف العميالت الخاوة  

% 2.2  ,.718ل21  6,0.7ل21 وا   اخل العميالت الخاوة  

% 02.1  176.2ل2  ,.175ل6 وا   اخل تحييل العمالت  

%(0.7)  6.,11ل08  166.1ل08 وا   اخل رسيم الخدمات البعكية  

% 1.,0  507.1ل6  266.0ل1 اخل العمليات اخدى  

% 2.7  ,.,06ل71  ,.825ل82 إ مال  اخل العمليات  

% 01.7  8,1.1ل02  020.7ل02 رواتب ومصاريف ميظفين  

% 6.8  856.1ل5  211.7ل5 مصاريف إيجار   

% 0.2  ,.725ل2  827.8ل2 مخصه خ ائد االئ مان  

% ,.,01  622.2  550.7 مخصه خ ائد االس ثمارات  

%(1.2)  020.7ل8  0,2.8ل8 االس هالكات واالطفافات  

% 2.7  ,.122ل5  518.8ل5 مصاريف عامة وااارية   

% 25.6  1,2.6  521.0 مصاريف صخدى  

% 2.7  ,.821ل12  618.2ل16 إ مال  مصاريف العمليات  

% ,.6  1.,,1ل61  122.6ل60 وا   الدخل  

% 021.8  116.0  002.2 حقي  األقلية  

% 2.6  811.1ل61  685.0ل60 وا   الدخل الم ان للم اامين  

    

 العمي FY 2014 FY 2015 قائمة المدكز المال  المجمعة )مليين ريام(

%(52.0)  6.,71ل062  ,.802ل0,7 نقد وصرودة لدى مؤس ة العقد العدي  ال عياا  

% 88.2  1.,51ل060  265.5ل,8 صرودة لدى البعيـ والمؤس ات المالية األخدى  

% 7.5  001.1ل,12ل0  286.8ل522ل0 ال مييلؤ وا    

%(01.1)  ,.712ل666  187.1ل6,6 االس ثمارات   

% 20.2  801.0ل6  012.1ل1 اس ثمارات طييلة األ ل  

% 01.6  118.8ل55  612.1ل,0 مم لكات ومعدات  

% 01.5  262.6ل60  711.2ل18 مي ياات صخدى  

% 1.6  158.8ل081ل5  251.2ل1,7ل5 إ مال  المي ياات  

        

% 51.5  661.5ل,,  860.2ل71 م  حقات للبعيـ والمؤس ات المالية األخدى  

%(1.5)  171.1ل112ل0  628.2ل117ل0 واائع تحت الطلب  

% 01.1  ,.726ل51  621.0ل07 واائع االاخار  

% 6.0  111.1ل262  ,.818ل256 واائع أل ل  

% 2.6  1,5.1ل28  611.6ل26 واائع صخدى  

% 0.2  258.5ل221ل0  1,0.7ل212ل0 واائع العمالف  

% 1.8  155.2ل61  ,.200ل17 مطلييات طييلة اال ل  

% 6.8  272.6ل22  168.5ل26 مطلييات صخدى  

% 5.2  282.6ل722ل0  6,5.2ل,71ل0 إ مال  المطلييات  

     

% 7.2  220.1ل101  110.0ل,57 حقي  الملكية   

% 1.6  158.8ل081ل5  251.2ل1,7ل5 إ مال  المطلييات وحقي  الملكية  
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 صام المؤشدات المالية

 سعد اإلغال * المصدف

األسهم 

المصدرة 

 )يالمليين(

األسهم الحدة 

 )يالمليين(

وا   الدخل 

 )يالمليين(**

حقي  

الم اامين 

 )يالمليين(

القيمة 

ال يقية 

 )يالمليين(

العائد على 

ال هم 

 ال عد للعائد* )يالديام(**

القيمة 

 الد  دية

ال عد / 

القيمة 

 الد  دية*

العائد على 

حقي  

 الم اامين

كفاية رصس 

المام 

 األساس 

كفاية رصس 

المام 

األساس  + 

 الم اند

%00.5 5,.1 05.07 7.18 0.12 11,ل11 262ل12 ,16ل6 281ل0 111ل1 00.11 الدياض  02.08%  07.60%  

%1.,0 1.85 07.21 6.02 1.55 122ل2 601ل8 578ل0 122 611 ,01.1 الجزيدة  01.8,%  02.71%  

%00.0 1.76 07.20 8.25 5.16 050ل01 112ل05 ,15ل0 182 221 02.28 االس ثمار  06.18%  02.,6%  

%08.7 0.07 50.16 8.12 1.26 522ل06 158ل05 155ل5 027 285 2,.56 الهيلعدا  00.27%  02.27%  

%02.1 0.17 55.71 8.60 1.12 7,1ل,5 676ل58 112ل6 267 512ل0 56.7 الفدن    06.,2%  08.02%  

%02.1 0.02 07.87 8.28 ,5.7 882ل15 082ل57 110ل6 677 211ل0 50.72 ساب  02.1,%  08.20%  

%01.8 1.77 ,50.7 2.20 2,.5 5,1ل,0 7,6ل50 26,ل5 672 111ل0 ,5.,0 العدي   01.26%  02.62%  

%01.5 ,,.1 51.05 8.80 5.20 511ل61 520ل61 505ل2 112ل0 111ل5 51.0 سامبا  0,.68%  51.12%  

%02.0 0.75 57.81 8,.00 ,6.1 101ل72 ,21ل62 011ل8 072ل0 252ل0 25.2 الدا ح   0,.86%  51.71%  

%05.7 0.7 05.77 06.81 0.27 202ل00 665ل2 877 ,10 211 51.51 البالا  06.70%  02.77%  

%7.0 0.12 05.51 01.51 7,.1 622ل,0 125ل07 681ل0 001ل0 211ل0 8,.05 اإلنماف  55.12%  55.,1%  

%08.8 0.68 58.17 7.70 6.22 161ل71 025ل26 ,17ل, 801 111ل5 61.15 األال   02.1,%  08.51%  

إ مال  
 القطاع

%06.21 0.51 25.,0 7.82 5.86 555ل175 650ل100 ,81ل61 606ل7 25,ل02    02.0,%  07.18%  

 صحداث مهمة 
 

 البعك ال عياا لالس ثمار:

مليار ريام عن طديق تيزيع صسهم معحة وال   س طدن لل صييت     معي ه ال    8مليار ريام إلى  2.2صووى مجلس إاارة البعك يزيااة رصس المام من  5102   اي مبد من العام 

 .5102س ععقد    مطلع صيديل 

 البعك ال عياا الهيلعدا

 %.011مليار ريام يزيااة قدراا  00.61مليار ريام إلى  2.85صووى مجلس اإلاارة يزيااة رصس المام من  5102و   اي مبد من عام 

 يعك البالا 

مليار ريام عن طديق معح صسهم لل صييت     معي ه ال   س ععقد    مطلع صيديل من اتا  2مليار ريام إلى  2صعلن البعك عن طدن تيوية مجلس اإلاارة يد ع رصس مام البعك من 

 العام.

 البعك األال  ال جارا

عن ودور ميا قة مصدف لبعان )البعك المدكزا يالجمهيرية اللبعانية( على إغال   دع  البعك    لصبصعصان لصعصدم الصجصدوى الصمصالصيصة مصن  5102صعلن البعك    مع صف  بدايد من عام 

 اس مدار تشغيل الفدعين وصنه ال يي د صثد مال   يادا على القيائم المالية للبعك  داف اتا اإلغال .

 

 5102مارس  11* ح ب صسعار اإلغال     

 5102** آلخد صريعة صرياع مع هية يالديع الدايع 
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 إ مال  اإليدااات الم اامة إلى القطاع

 2015 2014 العمي 2015 2014 المصدف

%(1.1) ,7,ل8 105ل7 الدياض  01.2%  01.1%  

% 10.5 55,ل5 552ل5 الجزيدة  5.,%  1.2%  

%(1.7) 200ل5 210ل5 اس ثمار  1.1%  1.0%  

% 01.0 211ل1 075ل1 الهيلعدا  6.5%  6.2%  

% 7.8 5,0ل2 872ل2 الفدن    8.2%  8.7%  

% 5.1 210ل2 215ل2 ساب  7.2%  7.1%  

% 2.6 721ل2 217ل2 العدي   8.1%  8.1%  

% 2.1 822ل8 172ل8 سامبا  ,.8%  ,.8%  

% 1.2 862ل01 228ل01 الدا ح   07.1%  08.5%  

% 6., 5,2ل5 1,8ل5 البالا  5.7%  5.,%  

% ,.02 121ل1 251ل5 االنماف  1.2%  1.7%  

% 8.2 672ل08 568ل02 األال   50.6%  50.7%  

% 2.7 021ل71 821ل82 اإل مال   011.1%  011.1%  

 إ مال  المصاريف الم اامة إلى القطاع

 2015 2014 العمي 2015 2014 المصدف

% 8.6 71,ل1 812ل1 الدياض  01.7%  01.7%  

%(0.5) 217ل0 227ل0 الجزيدة  6.7%  6.2%  

% 06.1 ,11ل0 086ل0 اس ثمار  1.6%  1.2%  

% 02.1 288ل0 128ل0 الهيلعدا  1.,%  6.1%  

%(1.6) 525ل5 581ل5 الفدن    2.2%  2.5%  

% 1.2 611ل5 162ل5 ساب  2.7%  2.2%  

% 01.8 66,ل5 227ل5 العدي   8.8%  7.1%  

% 8.1 261ل5 186ل5 سامبا  2.,%  2.,%  

%(1.0) 202ل2 710ل2 الدا ح   0,.,%  07.1%  

% 55.5 212ل0 511ل0 البالا  1.2%  6.0%  

% 08.2 275ل0 168ل0 االنماف  1.,%  6.1%  

% ,.00 118ل7 626ل8 األال   50.8%  55.8%  

% 2.7 820ل12 618ل16 اإل مال   011.1%  011.1%  

 5102ملخه القيائم المالية للمصارف يعهاية 

 مصاريف العميالت الخاوة الم اامة إلى القطاع

 2015 2014 العمي 2015 2014 المصدف

%(06.0) 811 702 الدياض  01.8%  7.2%  

% ,.6 212 201 الجزيدة  2.8%  2.2%  

% 01.6 801 252 اس ثمار  7.5%  7.2%  

% 06.1 2,1 251 الهيلعدا  2.7%  8.5%  

% 2., 751 867 الفدن    ,.7%  01.1%  

%(1.8) 221 221 ساب  8.6%  2.7%  

% 52.8 2,6 ,62 العدي   2.0%  8.5%  

% ,.00 210 667 سامبا  2.,%  2.0%  

%(56.5) ,,5 1,2 الدا ح   2.5%  1.2%  

% 65.7 82 26 البالا  1.8%  1.,%  

% 58.6 527 500 االنماف  5.7%  1.1%  

% 05.1 222ل5 582ل5 األال   5,.7%  10.0%  

% 8.2 505ل7 212ل8 اإل مال   011.1%  011.1%  

 اخل العميالت الخاوة الم اامة إلى القطاع

 2015 2014 العمي 2015 2014 المصدف

%(0.1) 771ل2 62,ل2 الدياض  01.5%  ,.2%  

% 5., 012ل5 22,ل0 الجزيدة  1.6%  1.6%  

% 05.8 660ل5 022ل5 اس ثمار  1.8%  1.,%  

% 02.1 7,0ل5 672ل5 الهيلعدا  6.1%  6.8%  

% 2.7 782ل6 222ل6 الفدن    8.,%  8.,%  

% 6.0 701ل6 252ل6 ساب  7.1%  8.7%  

% 7.2 ,61ل6 1,0ل6 العدي   8.1%  8.5%  

% 5.6 026ل2 160ل2 سامبا  7.8%  7.1%  

% 1.6 527ل01 501ل01 الدا ح   08.2%  02.2%  

% 02.2 ,51ل0 181ل0 البالا  0.7%  5.1%  

% 00.6 268ل5 572ل5 االنماف  1.,%  6.0%  

% 05.0 111ل02 271ل01 األال   51.2%  56.8%  

% 2.8 151ل25 052ل27 اإل مال   011.1%  011.1%  

  ميع األرقام يالمليين ريام ما لم يتكد خالف ذلك

 وا   اخل العميالت الخاوة الم اامة إلى القطاع

 2015 2014 العمي 2015 2014 المصدف

% 0.1 071ل2 011ل2 الدياض  01.5%  ,.2%  

% 01.7 210ل0 662ل0 الجزيدة  5.,%  1.1%  

% 05.6 810ل0 261ل0 اس ثمار  1.1%  1.5%  

% ,.02 5,7ل5 22,ل0 الهيلعدا  1.,%  6.1%  

% 2.5 122ل6 708ل1 الفدن    8.2%  8.2%  

% 6.8 526ل6 121ل6 ساب  7.1%  8.,%  

% 2.0 762ل1 251ل1 العدي   8.5%  8.0%  

% 0.2 221ل6 2,1ل6 سامبا  ,.0%  7.8%  

% 0.6 ,2,ل, 708ل, الدا ح   0,.6%  07.2%  

% 06.0 025ل0 ,10ل0 البالا  5.1%  5.5%  

% 7., ,58ل5 182ل5 االنماف  6.0%  6.5%  

% 05.0 887ل05 616ل00 األال   55.2%  51.8%  

% 2.2 717ل21 6,5ل21 اإل مال   011.1%  011.1%  

 وا   اخل الدسيم والخدمات المصد ية الم اامة إلى القطاع

 2015 2014 العمي 2015 2014 المصدف

%(00.2) 872ل0 151ل5 الدياض  00.2%  01.2%  

%(5.7) 211 267 الجزيدة  1.8%  1.8%  

%(8.2) 621 678 اس ثمار  5.7%  5.2%  

% 5.2 778 726 الهيلعدا  2.1%  2.5%  

% 5.7 157ل0 5,5ل0 الفدن    8.6%  8.7%  

%(2.7) 221ل0 262ل0 ساب  ,.2%  ,.0%  

%(5.1) 572ل0 108ل0 العدي   8.2%  8.2%  

%(2.5) 271ل0 882ل0 سامبا  01.5%  ,.,%  

%(0.1) 816ل5 817ل5 الدا ح   02.7%  02.,%  

% 7.6 ,88 ,80 البالا  6.0%  6.2%  

% 22.2 251 1,2 االنماف  5.1%  1.2%  

%(1.0) 112ل1 661ل1 األال   0,.,%  0,.2%  

%(0.7) ,11ل08 166ل08 اإل مال   011.1%  011.1%  
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 وا   الدخل  الم اامة إلى القطاع             

 2015 2014 العمي 2015 2014 المصدف

%(8.1) ,16ل6 125ل6 الدياض  01.2%  ,.1%  

% 056.7 578ل0 285 الجزيدة  0.6%  5.,%  

%(8.2) ,15ل0 612ل0 اس ثمار  1.2%  1.1%  

% 00.0 155ل5 750ل0 الهيلعدا  6.6%  6.2%  

% 06.7 112ل6 202ل1 الفدن    7.2%  ,.5%  

% 0.2 110ل6 522ل6 ساب  01.1%  ,.,%  

% 5.7 22,ل5 788ل5 العدي   2.,%  2.7%  

% 6.0 506ل2 101ل2 سامبا  05.0%  00.,%  

% 6.1 011ل8 712ل2 الدا ح   02.2%  02.1%  

%(7.7) 877 726 البالا  5.0%  0.7%  

% 02.1 681ل0 526ل0 االنماف  1.1%  1.6%  

% 2.1 ,17ل, 222ل7 األال   51.,%  51.7%  

% 2.6 811ل61 685ل60 اإل مال   011.1%  011.1%  
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 وا   الدخل لقطاع ال جزئة الم اامة إلى:

 العمي 2015 2014 المصدف
وا   اخل 
 المصدف

وا   اخل 
 القطاع

%(22.6) 652 521ل0 الدياض   6.0%  

50- الجزيدة  02    1.5%  

%(8.2) 5,1 107 اس ثمار   5.,%  

% 57.5 1,8 101 الهيلعدا   1.,%  

% 062.6 ,60 081 الفدن     6.0%  

%(01.0) 768 60, ساب   7.5%  

% 0.0 200 216 العدي    2.,%  

%(7.2) 221 855 سامبا   2.6%  

% 1.7 172ل6 16,ل1 الدا ح    1,.7%  

%(51.1) 052 026 البالا   0.5%  

% 70.1 577 ,02 االنماف   5.7%  

% 12.0 000ل5 220ل0 األال    51.2%  

% 0.2 588ل01 006ل01 اإل مال    011.1%  

 وا   الدخل لقطاع الشدكات الم اامة إلى:

 العمي 2015 2014 المصدف
وا   اخل 
 المصدف

وا   اخل 
 القطاع

% 1.,0 158ل1 8,2ل5 الدياض   08.1%  

61- الجزيدة  0,1    0.1%  

% 58.2 220 661 اس ثمار   5.,%  

% 56.2 861ل0 ,,1ل0 الهيلعدا   7.,%  

% 7.0 117ل5 026ل5 الفدن     05.1%  

% 0.7 060ل5 015ل5 ساب   00.1%  

% 7.8 121ل0 562ل0 العدي    2.,%  

% 50.1 602ل5 8,,ل0 سامبا   05.6%  

%(7.0) 72, 186ل0 الدا ح    2.0%  

%(2.2) 666 681 البالا   5.1%  

% 58.1 21, 821 االنماف   6.,%  

%(2.7) 120ل1 ,56ل1 األال    02.8%  

% 01.2 202ل,0 261ل08 اإل مال    011.1%  

 وا   الدخل لقطاع الخزيعة الم اامة إلى:

 العمي 2015 2014 المصدف
وا   اخل 
 المصدف

وا   اخل 
 القطاع

%(2.2) 126ل0 ,01ل0 الدياض   7.6%  

%(1.0) ,67 6,1 الجزيدة   1.,%  

%(57.8) 662 252 اس ثمار   1.2%  

% 50.6 212 660 الهيلعدا   6.5%  

% 02.2 025ل0 112ل0 الفدن     ,.5%  

% 1., 501ل0 001ل0 ساب   ,.2%  

%(2.,) 851 8,2 العدي    2.8%  

%(,.1) 227ل0 852ل0 سامبا   01.0%  

% 01.2 2,2ل0 612ل0 الدا ح    05.2%  

% 62.1 011 ,7 البالا   0.1%  

%(1.,6) 025 151 االنماف   0.1%  

% 2.2 255ل1 111ل1 األال    58.8%  

% ,.0 2,2ل05 626ل05 اإل مال    011.1%  

 وا   الدخل لقطاع اليساطة واالس ثمار الم اامة إلى:

 العمي 2015 2014 المصدف
وا   اخل 
 المصدف

وا   اخل 
 القطاع

%(51.5) 0,2 522 الدياض   01.1%  

%(66.6) ,01 0,2 الجزيدة   2.7%  

%(62.2) 57 21 اس ثمار   0.2%  

%(61.5) 55 17 الهيلعدا   0.0%  

%(11.8) 008 088 الفدن     2.5%  

%1.1     ساب  

%(2.7) 28 20 العدي    1.1%  

%(02.0) 670 222 سامبا   52.6%  

% 8., 626 651 الدا ح    56.2%  

%(52.0) 52 12 البالا   0.6%  

% 77.5 28 12 االنماف   1.2%  

% 1.8 157 152 األال    08.1%  

%(05.2) 7,2ل0 022ل5 اإل مال    011.1%  

  ميع األرقام يالمليين ريام ما لم يتكد خالف ذلك

 5102ملخه القيائم المالية للمصارف يعهاية 
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 إيدااات قطاع ال جزئة الم اامة إلى:

 العمي 2015 2014 المصدف
إيدااات 
 المصدف

إيدااات 
 القطاع

% 2.2 226ل5 215ل5 الدياض   7.1%  

% 51.7 7,6 861 الجزيدة   5.7%  

% 1.1 52, 51, اس ثمار   5.,%  

% 55.2 056ل0 07, الهيلعدا   1.2%  

% 2.0 212ل0 ,60ل0 الفدن     6.8%  

%(1.1) 105ل5 105ل5 ساب   8.5%  

% ,.7 185ل5 087ل5 العدي    8.6%  

% ,.1 521ل5 082ل5 سامبا   8.0%  

%(0.1) 551ل, 105ل, الدا ح    57.7%  

% ,.7 512ل0 012ل0 البالا   1.,%  

% 56.1 165ل0 761 االنماف   1.1%  

% 01.0 627ل2 850ل2 األال    51.5%  

% 2.0 152ل15 082ل11 اإل مال    011.1%  

 إيدااات قطاع الشدكات الم اامة إلى:

 العمي 2015 2014 المصدف
إيدااات 
 المصدف

إيدااات 
 القطاع

%(,.6) 661ل1 255ل1 الدياض   01.5%  

% 1.6 287 ,22 الجزيدة   5.5%  

% 2.8 771 757 اس ثمار   1.6%  

% 06.2 ,11ل5 108ل5 الهيلعدا   7.,%  

%(,.56) 127ل5 860ل5 الفدن     8.,%  

% 0.6 81,ل5 ,5,ل5 ساب   00.6%  

% 2.5 512ل5 012ل5 العدي    7.2%  

% 02.2 100ل1 212ل5 سامبا   00.2%  

%(1.7) 561ل5 157ل5 الدا ح    7.2%  

% 06.6 857 212 البالا   5.7%  

% 51.0 612ل0 0,2ل0 االنماف   2.2%  

% 00.7 081ل6 857ل1 األال    02.1%  

% 1.1 121ل52 5,5ل52 اإل مال    011.1%  

 إيدااات قطاع الخزيعة الم اامة إلى:

 العمي 2015 2014 المصدف
إيدااات 
 المصدف

إيدااات 
 القطاع

%(2.2) 011ل0 0,8ل0 الدياض   8.8%  

% 6., 285 202 الجزيدة   6.2%  

%(01.6) 275 ,26 اس ثمار   6.1%  

% 07.5 256 257 الهيلعدا   6.1%  

% 00.1 612ل0 521ل0 الفدن     ,.2%  

% ,.2 ,16ل0 520ل0 ساب   ,.5%  

%(1.2) 721 776 العدي    2.7%  

%(5.2) 711ل0 725ل0 سامبا   05.1%  

% 01.2 225ل0 626ل0 الدا ح    00.1%  

% 7.,5 ,08 017 البالا   0.5%  

%(7.2) 621 6,2 االنماف   1.0%  

% 6.8 81,ل1 8,1ل1 األال    58.0%  

% ,.1 281ل06 052ل06 اإل مال    011.1%  

 إيدااات قطاع اليساطة واالس ثمار الم اامة إلى:

 العمي 2015 2014 المصدف
إيدااات 
 المصدف

إيدااات 
 القطاع

%(00.0) 121 ,61 الدياض   01.6%  

%(50.7) 580 162 الجزيدة   8.8%  

%(7.1) 050 015 اس ثمار   1.2%  

%(,.08) 27 71 الهيلعدا   0.,%  

%(00.2) 150 125 الفدن     ,.5%  

%1.1    1 1 ساب  

% 6.5 060 012 العدي    6.1%  

%(2.,) 270 821 سامبا   0,.2%  

% 01.0 210 281 الدا ح    07.0%  

%(8.2) 81 ,8 البالا   5.0%  

% 1.,6 011 ,7 االنماف   1.7%  

%(7.1) 2,0 826 األال    0,.7%  

%(2.1) 6,6ل1 802ل1 اإل مال    011.1%  

  ميع األرقام يالمليين ريام ما لم يتكد خالف ذلك

 5102ملخه القيائم المالية للمصارف يعهاية 
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  ميع األرقام يالمليين ريام ما لم يتكد خالف ذلك

 5102ملخه القيائم المالية للمصارف يعهاية 

  5102م اامة إيدااات القطاعات ال شغيلية إلى إ مال  إيدااات كل مصدف  

 اإل مال  صخدى اليساطة الخزيعة الشدكات ال جزئة المصدف

%11.1 الدياض  61.0%  06.0%  6.2%  6.,%  011%  

%11.2 الجزيدة  0,.7%  51.1%  ,.1%  08.1%  011%  

%,.12 اس ثمار  12.5%  51.5%  6.7%  1.1%  011%  

%10.5 الهيلعدا  26.0%  08.1%  0.,%  -06.2%  011%  

%,.51 الفدن    15.8%  55.1%  2.0%  02.,%  011%  

%,.16 ساب  66.7%  51.1%  1.1%  1.1%  011%  

%61.2 العدي   17.0%  06.2%  5.6%  6.2%  011%  

%0.,5 سامبا  17.7%  51.1%  7.7%  1.1%  011%  

%28.0 الدا ح   02.1%  05.1%  6.2%  1.1%  011%  

%,.21 البالا  10.8%  8.7%  1.5%  1.6%  011%  

%16.1 االنماف  62.,%  06.7%  6.1%  1.1%  011%  

%18.1 األال   51.7%  55.8%  6.1%  05.2%  011%  

%61.1 اإل مال   15.2%  07.1%  6.6%  6.,%  011.1%  

  5102م اامة وا   اخل القطاعات ال شغيلية إلى وا   اخل كل مصدف  

 اإل مال  صخدى اليساطة الخزيعة الشدكات ال جزئة المصدف

%01.2 الدياض  75.5%  52.1%  6.7%  -51.8%  011%  

%0.5 الجزيدة  02.1%  17.1%  7.2%  18.1%  011%  

%55.0 اس ثمار  65.5%  11.2%  5.0%  1.1%  011%  

%2.,0 الهيلعدا  72.5%  52.2%  0.0%  -11.6%  011%  

%01.6 الفدن    28.,%  57.7%  5.,%  1.1%  011%  

%2.,0 ساب  6,.6%  57.1%  1.1%  1.1%  011%  

%51.8 العدي   62.7%  56.1%  0.,%  8.1%  011%  

%05.8 سامبا  62.1%  10.7%  ,.5%  1.1%  011%  

%28.1 الدا ح   01.7%  55.6%  2.2%  1.1%  011%  

%,.02 البالا  22.1%  02.2%  1.6%  7.1%  011%  

%2.,0 االنماف  26.7%  00.1%  6.2%  1.1%  011%  

%51.5 األال   11.8%  17.8%  1.2%  1.8%  011%  

%51.2 اإل مال   66.8%  5,.0%  6.1%  -0.2%  011.1%  
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 إ مال  المي ياات الم اامة إلى القطاع

 2015 2014 العمي 2015 2014 المصدف

% 6.0 102ل551 ,27ل506 الدياض  01.5%  01.1%  

%(,.6) 526ل21 226ل22 الجزيدة  1.5%  5.,%  

% 1.1 216ل1, 252ل1, اس ثمار  6.2%  6.1%  

% ,.00 181ل017 ,20ل2, الهيلعدا  6.2%  2.1%  

%(5.8) 856ل071 888ل077 الفدن    ,.1%  7.2%  

% 1.0 821ل078 ,21ل078 ساب  7.,%  7.8%  

% 1.2 650ل081 227ل026 العدي   8.7%  8.,%  

% 7.5 561ل512 ,,1ل508 سامبا  01.6%  01.7%  

% 5.2 251ل102 805ل118 الدا ح   06.8%  06.2%  

% 01.5 551ل20 511ل62 البالا  5.5%  5.6%  

% 8., 852ل77 725ل71 االنماف  1.,%  6.0%  

% 1.1 161ل,66 787ل616 األال   51.8%  51.8%  

% 1.6 157ل081ل5 256ل1,7ل5 اإل مال   011.1%  011.1%  

 وا   االس ثمارات الم اامة إلى القطاع

 2015 2014 العمي 2015 2014 المصدف

%(2.0) 225ل66 21,ل62 الدياض  ,.2%  01.1%  

%(0.5) 515ل00 112ل00 الجزيدة  5.1%  5.2%  

%(,.02) 765ل07 1,8ل55 اس ثمار  6.2%  6.5%  

% 01.1 552ل50 876ل07 الهيلعدا  1.7%  6.7%  

%(18.5) 150ل57 015ل62 الفدن    ,.0%  2.6%  

%(50.7) 652ل12 570ل62 ساب  ,.5%  7.1%  

%(,.0) ,51ل11 782ل11 العدي   2.,%  8.2%  

% 7.1 812ل,2 202ل26 سامبا  01.1%  02.8%  

%(2.1) 788ل,1 221ل65 الدا ح   7.2%  ,.1%  

% ,.00 ,6,ل5 212ل5 البالا  1.2%  1.8%  

%(2.,0) 627ل2 112ل7 االنماف  0.2%  0.2%  

%(01.1) 7,,ل015 11,ل025 األال   11.,%  5,.,%  

%(01.1) 712ل666 187ل6,6 اإل مال   011.1%  011.1%  

 وا   القدوض الم اامة إلى القطاع

 2015 2014 العمي 2015 2014 المصدف

% 7.6 286ل066 6,1ل011 الدياض  01.2 %  01.2 %  

% 0.2 721ل60 562ل60 الجزيدة  1.1 %  1.0 %  

% 6.6 152ل21 681ل28 اس ثمار  6.2 %  6.6 %  

% ,.02 066ل82 067ل22 الهيلعدا  2.0 %  2.2 %  

% ,.2 661ل051 260ل002 الفدن    ,.5 %  ,.1 %  

% ,.7 656ل052 550ل002 ساب  ,.0 %  ,.5 %  

% 00.1 066ل002 856ل011 العدي   7.5 %  7.6 %  

% 6.2 ,70ل,05 ,18ل056 سامبا  ,.7 %  ,.2 %  

% 5.0 507ل501 61,ل512 الدا ح   02.1 %  02.6 %  

% 51.7 522ل16 122ل57 البالا  5.5 %  5.2 %  

% 2.2 281ل22 218ل21 االنماف  6.5 %  6.0 %  

% 06.1 210ل520 855ل551 األال   08.6 %  07.6 %  

% 7.5 001ل,12ل0 282ل522ل0 اإل مال   011.1 %  011.1 %  

 القدوض غيد العاملة الم اامة إلى القطاع

 2015 2014 العمي 2015 2014 المصدف

% ,.52 155ل0 121ل0 الدياض  8.1%  7.1%  

%(,.1) 122 181 الجزيدة  5.2%  5.5%  

% 5.2 667 612 اس ثمار  1.1%  5.7%  

%(5.0) 756 765 الهيلعدا  2.7%  2.5%  

%(6.2) 011ل0 075ل0 الفدن    7.5%  8.0%  

% 0.2 208ل0 6,2ل0 ساب  01.6%  ,.2%  

% 05.1 511ل0 1,2ل0 العدي   8.2%  8.7%  

%(,.15) 006ل0 221ل0 سامبا  00.2%  8.1%  

% 51.1 528ل1 222ل5 الدا ح   07.6%  51.2%  

% 2.,0 202 610 البالا  1.1%  1.1%  

% 55.6 ,65 121 االنماف  5.6%  5.8%  

% 0.,5 275ل1 720ل5 األال   0,.7%  51.1%  

% 7., 710.2ل02 607.5ل06 اإل مال   011.1%  011.1%  
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 قدوض األ داا  الم اامة إلى القطاع

 2015 2014 العمي 2015 2014 المصدف

%(,.0) 282ل17 601ل,1 الدياض  ,.2%  7.7%  

% 7.0 187ل02 727ل06 الجزيدة  1.2%  1.8%  

% 02.2 607ل01 212ل00 اس ثمار  5.7%  1.0%  

% 15.7 658ل02 206ل00 الهيلعدا  5.7%  1.2%  

% 05.0 160ل01 557ل, الفدن    5.1%  5.6%  

% 2.2 221ل58 ,00ل52 ساب  2.6%  2.1%  

% 1., 106ل58 121ل52 العدي   2.0%  2.5%  

% 1.7 215ل51 761ل,0 سامبا  6.7%  6.8%  

% 2.0 522ل025 152ل026 الدا ح   18.8%  12.,%  

% 02.5 ,81ل00 026ل01 البالا  5.2%  5.8%  

% 8., 122ل01 18,ل00 االنماف  5.,%  1.1%  

% 01.6 160ل71 502ل82 األال   07.6%  07.,%  

% 8.6 6,1ل,61 122ل,61 اإل مال   011.1%  011.1%  

 قدوض الشدكات  الم اامة إلى القطاع

 2015 2014 العمي 2015 2014 المصدف

% 05.5 282ل012 108ل2, الدياض  01.,%  00.1%  

%(5.1) 162ل52 262ل52 الجزيدة  1.0%  5.7%  

% 0.2 7,,ل62 526ل62 اس ثمار  2.1%  2.1%  

% 01.6 528ل20 166ل26 الهيلعدا  2.5%  2.2%  

% 2.6 100ل006 611ل017 الفدن    05.2%  05.0%  

% 7., 711ل7, 101ل1, ساب  01.6%  01.2%  

% 00.7 121ل,7 22,ل,8 العدي   ,.5%  ,.2%  

% 6.2 050ل001 568ل012 سامبا  05.0%  00.8%  

%(2.7) ,62ل21 026ل26 الدا ح   2.5%  2.6%  

% 51.5 7,2ل55 272ل07 البالا  5.0%  5.6%  

% 6.1 758ل61 117ل65 االنماف  6.7%  6.8%  

% 02.1 180ل081 877ل068 األال   08.1%  07.0%  

% 7.6 181ل60, 081ل727 اإل مال   011.1%  011.1%  

  ميع األرقام يالمليين ريام ما لم يتكد خالف ذلك

 5102ملخه القيائم المالية للمصارف يعهاية 
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 مخصصات االئ مان الم اامة إلى القطاع

 2015 2014 العمي 2015 2014 المصدف

% 06.2 110ل0 11, الدياض  01.1%  02.1%  

%(72.0) 21 171 الجزيدة  2.8%  1.7%  

%(62.8) 007 550 اس ثمار  1.1%  0.8%  

% 50.1 607 162 الهيلعدا  2.0%  2.0%  

%(61.2) 070 150 الفدن    6.8%  5.2%  

%(6.8) 611 620 ساب  2.8%  2.1%  

% 5.,0 228 220 العدي   7.5%  ,.2%  

% 1.2 065 060 سامبا  5.0%  5.0%  

%(02.1) 27,ل0 105ل5 الدا ح   16.5%  57.2%  

7- البالا  8,   -1.0%  0.0%  

% 12.8 0,2 062 االنماف  5.0%  5.,%  

% 21.7 211ل0 2,, األال   06.8%  51.1%  

% 0.2 721ل2 ,82ل2 اإل مال   011.1%  011.1%  

 مخصصات االئ مان لأل داا الم اامة إلى القطاع

 2015 2014 العمي 2015 2014 المصدف

% 587.8 515ل0 152 الدياض  ,.0%  5,.6%  

%(21.7) 26 007 الجزيدة  1.1%  0.1%  

%(1.,8) 02 88 اس ثمار  5.5%  1.6%  

% 8.,1 2, ,2 الهيلعدا  0.,%  5.1%  

%(,.78) 52 505 الفدن    2.,%  1.2%  

% 8.6 ,52 520 ساب  8.1%  2.6%  

% 11.7 572 501 العدي   2.1%  2.7%  

%(72.2) 016 855 سامبا  51.0%  5.2%  

% 021.5 75, 1,5 الدا ح   01.,%  51.6%  

%(08.1) 22 ,8 البالا  5.5%  0.2%  

% 25.0 22 18 االنماف  0.1%  0.1%  

%(7.0) 115ل0 1,1ل0 األال   11.6%  51.,%  

% 02.7 077ل6 276ل1 اإل مال   011.1%  011.1%  

 مخصصات االئ مان للشدكات الم اامة إلى القطاع

 2015 2014 العمي 2015 2014 المصدف

510- 282 الدياض  (016.,)%  51.2%  -00.1%  

0- 522 الجزيدة    01.,%  -1.0%  

%(6.,5) 015 066 اس ثمار  2.,%  2.2%  

%(18.7) 085 588 الهيلعدا  00.1%  ,.6%  

% 10.6 066 ,01 الفدن    6.2%  8.,%  

%(7.,0) 020 511 ساب  7.5%  7.7%  

% 01.0 180 118 العدي   01.7%  51.1%  

%(,.7) 17 65 سامبا  0.8%  5.0%  

% 1.7 82, 60, الدا ح   17.2%  21.6%  

78- البالا  01   -1.2%  1.8%  

% 05.1 061 052 االنماف  2.0%  8.8%  

672- األال   -78  75.5 %  -0,.,%  -6.8%  

%(52.5) 757ل0 661ل5 اإل مال   011.1%  011.1%  

 5102ملخه القيائم المالية للمصارف يعهاية 

 تيزيع إ مال  القدوض على القطاعات االق صااية )حصة كل مصدف يالع بة المئيية إلى إ مال  القدوض لكل قطاع( 

 المصدف

حكيمية 

وشبه 

 حكيمية

مؤس ات 

 مالية

زراعة 

 تصعيع وصسماـ

معا م 

 مدا ق وتعدين

يعاف 

 تجارية وإنشافات

نقل 

 خدمات واتصاالت

قدوض 

 صخدى صسهم شخصية

%1 الدياض  06%  05%  06%  12%  2%  05%  06%  ,%  ,%  ,%  1%  1%  

%2 الجزيدة  5%  1%  6%  1%  1%  0%  6%  1%  5%  6%  011%  1%  

%5 اس ثمار  0,%  1%  1%  5%  1%  6%  2%  1%  5%  1%  1%  01%  

%2 الهيلعدا  2%  8%  7%  5%  6%  ,%  8%  2%  2%  6%  1%  1%  

%02 الفدن    2%  08%  05%  07%  50%  ,%  01%  02%  02%  5%  1%  05%  

%51 ساب  52%  2%  05%  ,%  01%  7%  00%  2%  01%  2%  1%  2%  

%1 العدي   6%  ,%  7%  1%  ,%  8%  8%  01%  6%  2%  1%  15%  

%6 سامبا  05%  11%  00%  8%  50%  05%  ,%  56%  6%  2%  1%  06%  

%1 الدا ح   1%  2%  2%  1%  1%  8%  7%  1%  01%  18%  1%  5%  

%1 البالا  1%  6%  5%  1%  1%  2%  5%  5%  1%  1%  1%  6%  

%11 االنماف  1%  5%  6%  0%  1%  01%  1%  1%  6%  1%  1%  2%  

%02 األال   00%  2%  08%  52%  5,%  02%  51%  55%  11%  0,%  1%  8%  

%011 اإل مال   011%  011%  011%  011%  011%  011%  011%  011%  011%  011%  011%  011%  

 تيزيع إ مال  القدوض على القطاعات االق صااية )تدكز محفظة كل مصدف يالع بة المئيية إلى إ مال  المحفظة ال مييلية لكل مصدف( 

 المصدف

حكيمية 

وشبه 

 حكيمية

مؤس ات 

 مالية

زراعة 

 تصعيع وصسماـ

معا م 

 مدا ق وتعدين

يعاف 

 تجارية وإنشافات

نقل 

 خدمات واتصاالت

قدوض 

 اإل مال  صخدى صسهم شخصية

%1 الدياض  6%  0%  08%  2%  5%  00%  52%  1%  2%  58%  1%  1%  011%  

%1 الجزيدة  5%  1%  02%  1%  1%  6%  55%  1%  1%  17%  2%  8%  011%  

%0 اس ثمار  01%  1%  01%  0%  1%  7%  51%  1%  1%  55%  1%  02%  011%  

%5 الهيلعدا  1%  0%  07%  0%  1%  02%  56%  6%  2%  51%  1%  6%  011%  

%5 الفدن    5%  5%  08%  6%  7%  01%  50%  8%  01%  7%  1%  01%  011%  

%1 ساب  7%  1%  07%  5%  6%  7%  55%  1%  2%  55%  1%  2%  011%  

%1 العدي   0%  0%  05%  0%  6%  7%  02%  2%  5%  56%  1%  57%  011%  

%0 سامبا  6%  1%  02%  0%  8%  00%  0,%  01%  5%  02%  1%  00%  011%  

%1 الدا ح   1%  1%  2%  1%  1%  2%  01%  1%  1%  82%  1%  0%  011%  

%1 البالا  1%  0%  01%  1%  1%  0,%  05%  1%  8%  16%  1%  00%  011%  

%01 االنماف  1%  1%  01%  1%  1%  51%  06%  1%  2%  51%  1%  00%  011%  

%0 األال   5%  1%  05%  5%  2%  7%  51%  2%  ,%  11%  1%  1%  011%  

%0 اإل مال   1%  0%  01%  5%  1%  ,%  0,%  6%  2%  15%  1%  8%  011%  
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 إ مال  حقي  الم اامين الم اامة إلى القطاع

 2015 2014 العمي 2015 2014 المصدف

% 5.7 262ل12 218ل12 الدياض  05.1%  00.8%  

% 51.6 601ل8 027ل2 الجزيدة  5.0%  5.6%  

% 0.2 112ل05 725ل00 اس ثمار  6.0%  1.7%  

% 05.1 158ل05 865ل01 الهيلعدا  1.8%  1.7%  

% 1.7 676ل58 680ل52 الفدن    ,.5%  7.7%  

% 7.0 082ل57 180ل52 ساب  ,.1%  ,.1%  

% 8., 215ل55 261ل51 العدي   8.0%  8.5%  

% 1.8 121ل61 05,ل17 سامبا  01.2%  05.,%  

% 00.1 ,21ل62 7,2ل60 الدا ح   06.2%  06.,%  

% 6., 665ل2 7,0ل2 البالا  5.1%  5.0%  

% 5.1 125ل07 ,1,ل08 االنماف  2.5%  2.,%  

% 07.6 262ل22 50,ل62 األال   02.5%  08.8%  

% 7.2 220ل101 110ل,57 اإل مال   011.1%  011.1%  

 واائع العمالف الم اامة إلى القطاع

 2015 2014 العمي 2015 2014 المصدف

% 0.7 1,1ل028 ,18ل026 الدياض  01.1%  01.0%  

%(1.,) 286ل,6 ,22ل26 الجزيدة  1.1%  1.1%  

%(1.2) ,15ل81 811ل81 اس ثمار  6.1%  6.5%  

% 02.2 715ل77 706ل82 الهيلعدا  6.8%  2.1%  

%(5.6) 820ل060 582ل062 الفدن    7.,%  7.2%  

% ,.0 ,21ل067 781ل062 ساب  7.,%  ,.1%  

% 6.8 278ل012 210ل,05 العدي   8.,%  7.5%  

% 6.2 1,2ل080 8,2ل021 سامبا  01.1%  01.1%  

% 1.0 557ل522 188ل522 الدا ح   02.8%  02.6%  

% ,.06 ,08ل65 856ل12 البالا  5.5%  5.2%  

% 01.1 265ل22 657ل,2 االنماف  1.2%  1.,%  

%(,.5) 575ل151 1,2ل111 األال   51.6%  0,.2%  

% 0.2 258ل221ل0 1,5ل212ل0 اإل مال   011.1%  011.1%  

 إ مال  القدوض إلى إ مال  الياائع

   العمي 2015 2014 المصدف

%75.28 الدياض  78.85%  2.02 %    

%82.82 الجزيدة  72.20%  7.82 %    

%75.65 اس ثمار  72.26%  6.01 %    

%72.28 الهيلعدا  78.52%  1.2, %    

%70.70 الفدن    77.81%  2.,1 %    

%71.26 ساب  72.12%  2.65 %    

%70.72 العدي   72.,1%  2.16 %    

%88.17 سامبا  82.,5%  (1.62)%    

%75.62 الدا ح   76.11%  0.72 %    

%62.,8 البالا  71.52%  1.71 %    

%0.12, االنماف  78.62%  (1.,0)%    

%28.71 األال   8,.21%  00.85 %    

%8,.87 اإل مال   76.1,%  2.05 %    

 تيزيع الياائع 

 الياائع أل ل ح ايات االاخار ح ايات تحت الطلب 

 العمي 2015 2014 المصدف

الم اامة 

 العمي 2015 2014 إلى القطاع

الم اامة 

 العمي 2015 2014 إلى القطاع

الم اامة 

 إلى القطاع

% 1.8 052ل85 ,27ل80 الدياض  8.1%  57, 5,0 1.7 %  0.6% % 6.1 212ل72 078ل75   02.8%  

%(2.2) 62,ل56 618ل52 الجزيدة  5.6% %(01.6) 6,2ل51 011ل58         6.1%  

% 2.5 782ل51 ,26ل,0 اس ثمار  5.1% % 7.,06 250ل0 ,26   8.7% %(2.1) 02,ل62 1,5ل,6   7.2%  

% 05.7 8,7ل11 26,ل,5 الهيلعدا  1.1%  617 626 00.1 %  5.5% % 07.5 211ل21 527ل62   ,.7%  

%(01.1) 000ل,7 ,12ل015 الفدن    7.2%  617 211 02.1 %  5.6% % 51.2 561ل68 502ل17   7.8%  

% 1.7 572ل78 276ل72 ساب  7.6% % 2., 251ل8 722ل2   12.0% % 5.8 ,22ل20 512ل21   ,.6%  

% ,.02 757ل21 208ل26 العدي   2.5%  ,, 017 ,.1 %  1.2% %(6.1) 526ل22 526ل,2   05.0%  

% 5.8 215ل001 280ل018 سامبا  01.8% % 7.0 727ل2 128ل2   15.,% % 06.1 222ل62 725ل61   7.2%  

% 2.1 77,ل561 8,0ل557 الدا ح   51.1% %(,.21) 1,1ل01 206ل55         0.,%  

% 2.0 215ل57 728ل52 البالا  5.7% % 1.8 152ل1 518ل1   02.1% % 25.1 625ل, 716ل2   0.8%  

% 00.8 881ل12 101ل15 االنماف  1.2% % 7.2 ,01ل,5 751ل52         2.1%  

%(1.,) 207ل557 12,ل520 األال   55.1%  025 021 2.1 %  1.7% % 01.6 1,,ل82 116ل28   01.,%  

%(1.5) 171ل112ل0 628ل117ل0 اإل مال   011.1% % 01.1 722ل51 621ل07   011.1% % 6.0 111ل262 817ل256   011.1%  

  ميع األرقام يالمليين ريام ما لم يتكد خالف ذلك
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 العائد على حقي  الم اامين

   ال غيد 2015 2014 المصدف

%05.2 الدياض  00.5%  (0.1)%    

%2., الجزيدة  0,.1%  ,.1 %    

%01.1 اس ثمار  00.0%  (0.,)%    

%07.0 الهيلعدا  08.7%  (1.1)%    

%06.5 الفدن    02.1%  1.7 %    

%08.6 ساب  02.1%  (0.2)%    

%06.6 العدي   01.8%  (1.7)%    

%01.2 سامبا  01.5%  (1.6)%    

%08.1 الدا ح   02.0%  (1.,)%    

%02.8 البالا  05.7%  (5.,)%    

%8.1 االنماف  7.0%  1.7 %    

%6.,0 األال   08.8%  (0.2)%    

%02.16 اإل مال   06.21%  -1.26%    

 العائد على المي ياات 

   ال غيد 2015 2014 المصدف

%5.11 الدياض  0.70%  (1.50)%    

%1.72 الجزيدة  5.11%  0.08 %    

%0.21 اس ثمار  0.65%  (1.05)%    

%0.77 الهيلعدا  0.78%  (1.10)%    

%0.72 الفدن    5.51%  1.11 %    

%5.58 ساب  5.10%  1.11 %    

%0.82 العدي   0.81%  (1.10)%    

%5.11 سامبا  5.55%  (1.1,)%    

%5.55 الدا ح   5.52%  1.16 %    

%0,.0 البالا  0.26%  (1.18)%    

%0.22 االنماف  0.22%  1.1, %    

%,,.0 األال   5.15%  1.11 %    

%82,.0 اإل مال   5.106%  1.118%    

 العقدية إلى الياائع الجارية 

   ال غيد 2015 2014 المصدف

%60 الدياض  60%  1.2 %    

%61 الجزيدة  16%  (,.2)%    

%20 اس ثمار  21%  (1.8)%    

%16 الهيلعدا  52%  (7.7)%    

%55 الفدن    5,%  8.8 %    

%52 ساب  52%  1.2 %    

%65 العدي   52%  (08.6)%    

%50 سامبا  58%  2.1 %    

%55 الدا ح   55%  1.2 %    

%,6 البالا  62%  (1.7)%    

%20 االنماف  25%  01.8 %    

%,0 األال   50%  0.2 %    

%58 اإل مال   57%  0.11 %    

 الياائع تحت الطلب إلى حقي  الملكية )مدة( 

   ال غيد 2015 2014 المصدف

(1.16) 8,.0 5.10 الدياض    

(1,.1) 1.12 ,6.5 الجزيدة    

    1.17 0.81 0.22 اس ثمار

    1.15 5.70 ,5.8 الهيلعدا

(1.25) 1.56 1.78 الفدن      

(1.55) 1.01 1.15 ساب    

    1.08 5.75 5.22 العدي 

(1.11) 5.86 5.88 سامبا    

(,1.5) 2.08 2.62 الدا ح     

(1.06) 6.65 6.22 البالا    

    1.02 2,.0 0.87 االنماف

(0.52) 6.00 2.18 األال     

(,1.5) 1.11 ,1.2 اإل مال     

 العقدية إلى إ مال  الياائع 

   ال غيد 2015 2014 المصدف

%08.7 الدياض  08.,%  1.1 %    

%50.1 الجزيدة  02.,%  (6.0)%    

%06.0 اس ثمار  06.,%  1.7 %    

%01.0 الهيلعدا  ,.6%  (1.8)%    

%02.5 الفدن    07.6%  1.5 %    

%,.06 ساب  02.0%  1.0 %    

%,.08 العدي   00.7%  (2.0)%    

%01.2 سامبا  08.1%  1.7 %    

%2.,0 الدا ح   50.0%  0.2 %    

%12.0 البالا  11.7%  (2.1)%    

%58.2 االنماف  11.7%  2.5 %    

%06.2 األال   06.8%  1.0 %    

%08.1 اإل مال   08.1%  1.16 %    
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 العقدية إلى إ مال  األويم 

   ال غيد 2015 2014 المصدف

%01.25 الدياض  01.12%  (1.52)%    

%08.55 الجزيدة  01.10%  (1.,0)%    

%,01.2 اس ثمار  00.50%  1.25 %    

%01.60 الهيلعدا  8.82%  (5.28)%    

%00.28 الفدن    06.0,%  5.25 %    

%00.20 ساب  00.,1%  1.15 %    

%06.17 العدي   ,.1,%  (6.2,)%    

%01.02 سامبا  05.25%  5.68 %    

%02.57 الدا ح   08.01%  1.75 %    

%11.,5 البالا  52.12%  (1.,2)%    

%51.52 االنماف  56.,2%  6.81 %    

%,00.0 األال   01.20%  (1.2,)%    

%01.52 اإل مال   01.58%  1.10 %    
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 معدم ال غطية )مده(  

   ال غيد 2015 2014 المصدف

(1.62) 0.66 ,0.7 الدياض    

    1.11 0.81 0.81 الجزيدة

(1.10) 0.78 0.77 اس ثمار    

    1.12 0.28 0.20 الهيلعدا

    1.05 5.18 2,.0 الفدن  

    1.11 0.26 0.20 ساب

    1.18 5.52 5.07 العدي 

    1.51 0.70 0.20 سامبا

(,1.0) 0.88 2,.0 الدا ح     

(1.56) 0.27 5,.0 البالا    

(1.01) 0.82 0.77 االنماف    

(,1.5) 0.20 0.71 األال     

(1.00) 0.85 0.71 اإل مال     
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 اامش العائد 

   ال غيد 2015 2014 المصدف

%5.72 الدياض  5.8,%  (1.18)%    

%1.11 الجزيدة  1.01%  1.00 %    

%5.08 اس ثمار  5.07%  1.10 %    

%5.22 الهيلعدا  5.25%  (1.15)%    

%5.67 الفدن    5.28%  1.01 %    

%5.28 ساب  5.21%  (1.16)%    

%5.72 العدي   5.2,%  (1.08)%    

%5.22 سامبا  5.1,%  (1.07)%    

%6.06 الدا ح   6.11%  (1.06)%    

%1.28 البالا  1.62%  (1.55)%    

%1.28 االنماف  1.22%  (1.10)%    

%1.86 األال   1.18%  (1.18)%    

%1.12 اإل مال   1.10%  (1.12)%    

 المخصصات إلى القدوض

   ال غيد 2015 2014 المصدف

%0.68 الدياض  0.11%  (1.08)%    

%0.25 الجزيدة  0.62%  (1.17)%    

%0.60 اس ثمار  0.17%  (1.11)%    

%5.11 الهيلعدا  0.88%  (1.52)%    

%6,.0 الفدن    0.72%  (1.17)%    

%5.16 ساب  0.,6%  (1.01)%    

%5.52 العدي   5.16%  1.1, %    

%5.01 سامبا  0.21%  (1.28)%    

%5.62 الدا ح   5.28%  1.50 %    

%5.71 البالا  5.62%  (1.18)%    

%0.50 االنماف  0.10%  1.01 %    

%5.58 األال   5.02%  (1.00)%    

%5.16 اإل مال   0.,2%  (1.1,)%    

 القدوض غيد العاملة إلى إ مال  القدوض

   ال غيد 2015 2014 المصدف

%1.88 الدياض  1.,1%  1.01 %    

%1.77 الجزيدة  1.76%  (1.12)%    

%1.82 اس ثمار  1.86%  (1.10)%    

%0.58 الهيلعدا  0.12%  (1.51)%    

%,,.1 الفدن    1.,1%  (1.01)%    

%0.58 ساب  0.0,%  (1.17)%    

%0.11 العدي   0.16%  1.10 %    

%0.10 سامبا  1.76%  (1.62)%    

%0.52 الدا ح   0.20%  1.52 %    

%0.67 البالا  0.68%  (1.10)%    

%1.22 االنماف  1.82%  1.01 %    

%0.52 األال   0.61%  1.08 %    

%0.05 اإل مال   0.01%  1.15 %    
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 البالا المالية
 

 خدمة العمالف

 clientservices@albilad-capital.com البديد االلك دون :

 777, – 511 – 00 – 22,+ اإلاارة العامة:

 1110 – 002 – 711 الهاتف المجان :

 

 

 إاارة األويم

 abicasset@albilad-capital.com البديد االلك دون :

 781, – 511 – 00 – 22,+  ااتف:

 

 

 إاارة األيحاث والمشيرة

 research@albilad-capital.com البديد اإللك دون :

 7,5, – 511 – 00 – 22,+  ااتف:

 capital/research-www.albilad  الميقع اإللك دون :

 

  إاارة اليساطة

 abicctu@albilad-capital.com البديد االلك دون :

 761, – 511 – 00 – 22,+  ااتف:
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 إخالف الم ؤولية

لية ومديديها وميظفيها ال يقدمين صا ضمانات صو تعهدات لمايتلت شدكة البالا المالية صقصى  هد لل أكد من صن مح يى المعليمات المتكيرة    اتا ال قديد وحيحة واقيقة ومع ذلك  إن شدكة البالا ا

 .وداحة صو ضمعًا يشأن مح ييات ال قديد وال ي حملين يطديقة مباشدة صو غيد مباشدة صا م ؤولية قانينية ناتجة عن ذلك

  .ن األغداض اون الميا قة الخطية الم بقة من شدكة البالا الماليةم ال يجيز إعااة ن خ صو إعااة تيزيع صو إرسام اتا ال قديد يطديقة مباشدة او غيد مباشدة ألا شخه آخد صو نشده كليًا صو  زئيًا ألا غدض 

 كما نلفت االن باه يأن اته المعليمات ال تشكل تيوية يشداف صو ييع صورا  مالية صو التخاذ قدار اس ثمارا.

 .يع بد صا إ داف اس ثمارا ي خته الم  ثمد يعاًف على اتا ال قديد سياًف كان كليًا صو  زئيًا اي م ؤولي ه الكاملة وحده 

  شار اس ثمارا مؤال قبل االس ثمار    مثل اته األاوات ى مليس الهدف من اتا ال قديد إن ي  خدم صو يع بد مشيرة صو خياًرا صو صا إ داف آخد يمكن صن ي حقق م  قبال. لتلك  إنعا نعصح يالد يع إل

 .االس ثمارية

 تح فظ شدكة البالا لالس ثمار يجميع الحقي  المدتبطة يهتا ال قديد
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