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 2 راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير فضال المسؤوليةإخالء من 

 

 رئيسية مواضيع

في هذا التقرير، نعرض ترتيبنا للبنوك السعودية بناء على ما نعتقد أنه يمثل 

ارتفاع األسهم في الماضي ، كما يشتمل  الىمتغيرات رئيسية أدت  3 أعلى 

.7102التقرير على استعراض سريع ألداء البنوك في الربع الرابع   

 

  

نبغي أن ينظر الى هذا التقرير ** نحن ال نقوم بتغطية أسهم البنوك وال ي

على أنه يتضمن توصية بشأن أي من أسهم البنوك المذكورة فيه، وذلك ألن 

معايير  3التقرير يعمل فقط على ترتيب وتصنيف هذه البنوك بناء على 

.اعتبرناها هامة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القطاع البنكي:
 الربع الرابع كيف نصنف البنوك ؛ أهم االستنتاجات من

) من  ( احتمال ارتفاع الديون المشكوك في تحصيلها0 ؛ معايير رئيسية 3لقد قيمنا البنوك السعودية على أساس 

( الحساسية الرتفاع أسعار الفائدة، ) مع األخذ في االعتبار 7الديون التي فات أجل تسديدها ولكنها لم تصبح معدومة( 

مصرف ( نسبة التغطية. واستنادا الى هذه المنهجية، فانه يبدو أن 3 المعقولة و ارتفاع/ انخفاض التقييم للمكررات 

وهناك بعض األفضل ترتيبا )** انظر االيضاح على الجانب األيسر(. هي الراجحي ، والبنك العربي الوطني

قد أعلنتها البنوك ، ومخصصات الزكاة   9المخاطر مثل التأثير الناتج عن مخصصات المعيار المحاسبي الدولي 

 لما أفادت به. ووفقا 9وسوف ينعكس تأثيرها الكامل خالل الخمس سنوات التالية بالنسبة للمعيار المحاسبي الدولي 

% في المتوسط، كما أن تأثير المعيار المحاسبي 7.2البنوك، فان الزكاة سوف تؤدي الى خفض القيمة الدفترية بنسبة 

% من القيمة الدفترية. إن مؤشر البنوك، الذي انخفض بعد نشر االفصاحات الخاصة بالزكاة، 3-7سيتراوح بين  9

 .قد ارتفع مرة أخرى كما نتوقع أن يتم حل المواضيع المتعلقة بالزكاة بنهاية هذا العام

ل أفقي بدون تغيير لقد استمر نمو القروض والودائع للبنوك السعودية بشك :أهم االستنتاجات من نتائج الربع الرابع 

كما أنه من المرجح أن يظل كذلك في المديين القريب الى المتوسط. وقد ارتفع صافي الربح في الربع الرابع بنسبة 

% على أساس سنوي. وبالنسبة 3.3بنسبة  7102% تقريبا على أساس سنوي بينما سجل انخفاضا لشهر يناير 30

راض بين البنوك السعودية ) السايبور( فإنها مستمرة في االرتفاع. أما لفروقات عائدات البنوك مقارنة بأسعار االق

فيما يتعلق بالمخصصات المتزايدة باستمرار، فيمكن أن يعزى ذلك جزئيا الى وضعية مخاطر االئتمان وأيضا الى 

  .تزايد فترات سداد القروض

% على 1.0ارتفع ربح الفائدة االجمالي بنسبة طفيفة فقط )+ :معلومات محدثة سريعة حول نتائج الربع الرابع

% على أساس سنوي(أدى الى نمو في صافي ربح الفائدة بنسبة 79-أساس سنوي(، ولكن انخفاض تكاليف الودائع )

% على أساس سنوي نتيجة لعدم حدوث 7.2سنوي. وقد انخفض الربح بدون فوائد بنسبة  % على أساس07.0بلغت 

نقطة أساس على  33تغير في نمو القروض. ونتيجة النخفاض تكلفة الودائع، فقد ارتفع هامش صافي الفائدة بمقدار 

فقد تراجعت  % على أساس سنوي،0.0%. وبينما انخفضت القروض الصافية بنسبة 3.3أساس سنوي ليصل الى 

% عما 33.7% من 30% على أساس سنوي. وقد ارتفعت حصة الودائع تحت الطلب الى 1.2الودائع الكلية بنسبة 

.أساس سنوي % على30كانت عليه لنفس الفترة من العام السابق. وسجلت الربحية الكلية للقطاع، ارتفاعا بنسبة 

المحرك الرئيسي: ارتفاع أسعار : 1شكل   

Title:

Source:

Please fill in the values above to have them entered in your report
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 1 راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير فضال إخالء من المسؤولية

معايير رئيسية، كانت هي العوامل المحركة الرئيسية  لثالثةك وذلك بإعطاء أوزان في هذا التقرير، قمنا بترتيب البنو البنوك:  ترتيب

( بينما 0وال يزال ارتفاع أسعار الفائدة ، يمثل العامل الرئيسي لالرتفاع في أسعار األسهم عن التقديرات ) الشكل لألسهم في السابق. 

 وك في تحصيلها بأكثر من التوقعات. وبناء عليه ، فقد خصصنا تتمثل مخاطر انخفاض األسعار ،  في ارتفاع حجم القروض المشك

  أعلى للبنوك التي لديها :  نقاطا

 (.7102قروض فات أجل استحقاقها ولكنها لم تصبح ديونا معدومة ) بناء على بيانات نهاية عام  ( أ

 .المعقولة(. للمكررات قييمالت انخفاض/ ارتفاع االعتبار في األخذ حساسية مرتفعة لالرتفاع في أسعار الفائدة )مع ( ب

   .نسبة تغطية أعلى ( ج

وننوه هنا الى أننا ، في صدارة القائمة. ، والبنك العربي الوطني  المذكورة، فقد حل مصرف الراجحي الثالثة وبناء على هذه المعايير 

. وال تأخذ هذا األكثر أهمية ربما  تكون أنها، التي نعتقد الثالثةال نوصي بهذه البنوك ولكننا فقط نمنحها ترتيبا بناء على هذه المؤشرات 

 .غير نهائي أو الزكاة أيضا، نظرا ألن التأثير   9المعايير في االعتبار، تأثير المعيار المحاسبي الدولي 

.2102المعايير الهامة بعد النتائج السنوية لعام : 2الشكل  

البنك

تي فات أجل  القروض ال

أستحقاقها ولم تصبح 

معدومة كنسبة من أجمالي 

األصول

تغطية نسبة ال

فائدة إلى  حاسبة ربح صافي ال

فائدة )نسبة من صافي  سعر ال

الربح(

أعلى/ أقل من النسبة 

قيمة  السعر / ال

الدفترية األفتراضية

قيمة  نسبة سعر الى ال

الدفترية المثالية على 

أساس قيمة نهائية 

أفتراضية للعائد على رأس 

المال

1.01%23.9-%8.3%139.7%4.7بنك الجزيرة

1.69%26.9%8.4%313.8%1.3مصرف الراجحي

1.24%2.9-%15.0%160.9%0.9العربي الوطني

1.15%1.6%0.4-%175.2%1.0سامبا

1.02%4.2%10.5%139.7%0.9بنك األول 

NA36.6%1.27%234.7%5.0بنك البالد

1.61%28.4%12.1%142.6%1.3األهلي التجاري

1.03%5.5%6.2%147.6%3.0بنك الرياض

1.22%11.1%1.5%187.8%2.4ساب

1.02%16.8-%13.3-%139.0%3.4السعودي لألستثمار

1.23%9.6-%1.2%100.1%0.4السعودي الفرنسي

1.01%43.4%4.9%184.7%9.3اإلنماء

1.2%8.7%4.9%172.1%2.8المتوسط

1.2%4.9%6.2%154.3%1.8الوسيط  
 الراجحي المالية  الشركة،تداول،بلومبرج،المصدر:

 .وفقا لمنهجيتنا لألفضلية  التنازليرتيب الت 3الشكل

البنكالفئة

مصرف الراجحيالفئة 1

العربي الوطني

البنك األولالفئة 2

األهلي التجاري

بنك الجزيرةالفئة 3

بنك الرياض 

بنك البالد

سامبا

سابالفئة 4

اإلنماء

السعودي الفرنسي

السعودي لألستثمار  

 المصدر:الشركة،تداول،بلومبرج، الراجحي المالية 
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 3 راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير فضال إخالء من المسؤولية

 المنهجية واألساس المنطقي 

 (0 الشكل( )السايبور)  السعودية البنوك بين االقراض لسعر تبعا وثيق بشكل تحرك قد  البنوك مؤشر أن القول يمكن عام، بشكل

أن يختلف بين البنوك بشكل عام ) باستثناء مصرف االنماء، الذي شهد نموا استثنائيا(.  نمو القروض من غير المرجح. 

وعليه، فان العامل المحرك الرتفاع أسعار األسهم سيكون في معظمه حول أسعار االقراض لجميع البنوك تقريبا. ورغما عن أن 

يرات التي تطرأ على أسعار الفائدة، مما يشير ضمنا الى جميع البنوك سوف تستفيد، اال أن بعض البنوك تستجيب بشكل سريع للتغ

أن نمو أرباحها سوف يرتفع بوتيرة أسرع. وقد حاولنا فهم ذلك من البيانات التي تفصح عنها البنوك سنويا حول حساسيتها لربح 

اول أسهمها عند مكررات وقد عوضنا عن ذلك بتخصيص نقاط سالبة للشركات التي تتد ./ ربح الفائدة الصافيالفائدة االجمالي

وهناك عوامل أخرى، مثل الربح من الرسوم، لم تسهم بنفس قدر اسهام العموالت االجمالية ، تقييم أعلى من المكررات المعقولة.  

عند  رغما عن أن تشكيلة الودائع تتباين فيما بين البنوك، فإننا نعتقد أنه .وبناء عليه لم نأخذها في االعتبار في ترتيبنا للبنوك

، فان الودائع ال تغير بدرجة كبيرة من معادلة التكلفة. )السايبور( مستويات أسعار االقراض السائدة حاليا بين البنوك السعودية

وحتى عوامل التكلفة الى الربح لم تتحرك بدرجة كبيرة للبنوك على مدى أرباع السنة المختلفة. وفيما عدا افصاحات القطاعات 

صعب تحديد القروض التي يمكن أن تتحول الى ديون مشكوك في تحصيلها اذا أخذنا في االعتبار مستويات حول القروض، فمن ال

الحالية. وبناء عليه، فإننا نعتمد على المعيار " الديون التي فات أجل استحقاقها ولكن لم تصبح معدومة" لتقييم  اإلفصاحات

نقاطا لتلك البنوك التي لديها بالفعل نسب تغطية عالية بالفعل تجعلها تقضي د أعطينا أيضا المذكورة. وقاحتمالية تأثير العوامل 

 .على تأثير أي ارتفاع محتمل في مخصصاتها للديون المشكوك في تحصيلها

  : نقاط  جديرة بالمالحظة

نظر في تحديد أداء األسهم. وبعض العوامل األخرى  ربما ي من غيرها أهمية بعض هذه العوامل ربما تكون أكثر (0

 .األخرى االيجابية  لدرجة تجعلها تقضي على الوزن الممنوح للعوامل اليها أيضا بصورة سلبية جدا 

 ربما تكون هناك عوامل تحدث لمرة واحدة ولم ندخلها في منهجيتنا. (7

مثل ادراج السوق السعودي في مؤشري ام  مكررات التقييم ربما تكون متضمنة بالفعل لبعض التأثيرات األخرى (3

 .سي أي/اف تي اس ايه أو بعض عوامل المخاطرة األخرىاس 

لم نقم بتضمين احتمال حدوث حركة ايجابية نتيجة لإلدراج المحتمل لألسهم السعودية في مؤشرات ام اس سي أي  (3

/فايناشيال تايمز، أو التأثير بسبب االعالنات األخرى حول زيادات في رأس المال، أو توقعات تأثير المعيار 

 .والزكاة 9الدولي  المحاسبي

والبنود المختلف حولها  0بغرض عمل حسابات الزكاة في الفئة  بحسمها، عرضنا البنود التي يسمح 3في الشكل رقم  :موضوع الزكاة

صم بنود معفية .اننا نعتقد أن الحل الوسط، سيكون  خ 0، والتي لم تعد  تسمح بها الهيئة العامة للزكاة والدخل. ان بنود الفئة 7في الفئة 

، اذ تحاول البنوك اقناع الهيئة العامة للزكاة والدخل نظرا للطبيعة الخاصة للمؤسسة المالية التي سيتم اعفاؤها من الوعاء 3في الفئة 

 ى هذه اإلفصاحات حولالزكوي. ونظرا للموجهات الصارمة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، فانه يتوجب علينا االعتماد عل

عمل التقديرات. عموما، فان البنك األهلي التجاري والبنك العربي الوطني، لديهما أقل مستويات ارتفاع في الزكاة. واجماال، فان الزكاة ل

 .% من القيمة الدفترية لرأس مالها7.2البنوك يتوقع أن تخضع لتأثير بنسبة 
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 4 راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير فضال إخالء من المسؤولية

 دفعات الزكاة المعترض عليها: 4الشكل

مصرف
القيمة 

المعترض عليها
القيمة السوقيةحقوق المساهمينصافي الربح

 من صافي %

الربح

كنسبة من 

حقوق 

المساهمين

 من%

 القيمة

السوقية

األثر على رأس 

المال الفئة 1 

)نقطة أساس(

نسبة كفاية 

رأس المال 

المحدثة

%2922-%0.6%1.3%7238,25555,000125,7598.8الراجحي

%6823-%2.5%2.9%1,3094,52244,81151,98028.9سامبا

%15716-%8.6%9.1%3,5003,44638,60040,530101.6بنك الرياض

%818-%0.4%0.5%1563,44332,86136,7394.5السعودي الفرنسي

%2522-%1.0%1.3%4333,56733,30044,52012.1ساب 

%717-%0.4%0.5%1162,41824,51627,7104.8العربي الوطني 

%3321-%2.0%2.0%2821,07813,93514,34626.2بنك األول

%6819-%4.9%3.9%5731,36814,52311,62541.9السعودي لألستثمار

%14718-%5.3%7.9%1,6001,75720,14930,33091.1األنماء

%7718-%6.8%5.2%4628588,8296,79653.8بنك الجزيرة

%10914-%4.7%8.1%6159147,60012,95467.3بنك البالد

%18----8,85557,276127,000-األهلي التجاري

%5019-%1.8%2.8%9,76940,481351,400530,28924.1المجموع  

  كة،الراجحي الماليةالمصدر: بيانات الشر

 : قاعدة حساب الزكاة 5الشكل

 حسميات مسموحة

النوع االول  أسهم محلية - مزكى عنها 

 صناديق أسهم محلية - مزكى عنها  

متوسط سندات التنمية الحكومية  

االستثمارات اخري 

 حسميات خالفية

االستثمارات طويلة األجل محلي

االستثمارات طويلة األجل أجنبي

سندات التنمية الحكومية طويلة األجل 

 أسهم خارجية - خاضعة للضريبة 

 صناديق أسهم خارجية - خاضعة للضريبة  

النوع الثاني اذونات خزانة محلية قصيرة األجل دوارة  

  اذونات خزانة خارجية قصيرة األجل دوارة  

إيجارة )طويلة األجل( 

 صكوك طويلة األجل

تمويل إسالمي طوبل األجل 

تسنيد طويل األجل 

مرابحة طويل األجل

اخري طويل األجل 

 أخرى

الودائع النظامية

متطلبات السيولة 

االحتياطيات القانونية  النوع الثالث 

اخري طويل األجل 

خسائر مرحلة معدلة

مصاريف التأسيس وما في حكمها 

أخرى   
 المصدر: بيانات الشركة،الراجحي المالية 

، سوف تشهد البنوك ارتفاعا في مخصصاتها على ثالث مراحل. 9وفقا للمعيار المحاسبي الدولي  :9المعيار المحاسبي الدولي 

نوك عمل مخصصات خالل االثني عشر شهرا التالية. المرحلة التالية المرحلة األولى عندما يتم اصدار القروض ويكون لزاما على الب

هي عندما تقوم البنوك بعمل مخصصات تغطي كل فترة القرض لألخذ في االعتبار حدوث تغيرات في العوامل المتغيرة في السوق. أما 

ن نشاط توزيع القروض الجديدة في السوق هو المرحلة الثالثة، فتكون عندما تأخذ البنوك في االعتبار تحقق ايرادات أقل. ونظرا أل

أقل نسبيا وسيكون على القيمة الدفترية مباشرة ) وليس من  أضعف في الوقت الراهن عما كان عليه سابقا، فان التأثير األساسي سيكون 

وبناء عليه، فإننا ال نتوقع  ساما.وقد تم اعطاء البنوك توجيهات بشأنها لفترة الخمس سنوات التالية، وفقا لتوجيهات  خالل قائمة الدخل(

 .يرجى االطالع على الشكل أدناه لمعرفة التأثير المتوقع أن نشهد تذبذبا كبيرا.
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 5 راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير فضال إخالء من المسؤولية

  الدولي المحاسبي  9المعيار تأثير: 6الشكل

كنسبة من أجمالي األصولالتأثير ) مليون لاير (مصرف

%1.4-7851-560البنك األهلي التجاري

%2,9005.20مصرف الراجحي

%6183األنماء

%2.3-1751-76بنك البالد

%4.1-1,5803.6-1,380بنك الرياض

%4505.10بنك الجزيرة

%2,1005.00سامبا

%5-6754-540البنك السعودي لألستثمار

%2.26-5662.05-541البنك العربي الوطني

%3-9502-654البنك السعودي الفرنسي 

%1.12-152.30.47-63.9البنك األول 

%1,5004.50ساب  
   ،الراجحي الماليةأرقام المصدر: 

خفضة نظرا ألن القروض التي حل أجل ظلت جودة األئتمان من :القروض التي فات أجل استحقاقها ولكن لم تصبح معدومة

مليار لاير. ويأتي بنك االنماء في  32% تقريبا عل أساس سنوي لتصل الى 32.0استحقاقها و لم تصبح معدومة، قد ارتفعت بنسبة 

%.وقد 0نسبة %، يليه بنك البالد، ب9.3صدارة القائمة بأعلى قيمة من هذا النوع من القروض كنسبة مئوية من اجمالي األصول، بنسبة 

% تقريبا في قيمة القروض التي فات أجال استحقاقها ولم تتحول الى ديون معدومة على أساس 311شهد بنك البالد ارتفاعا بنسبة 

% تقريبا. وفي سياق 301مليار لاير، بينما شهد البنك السعودي لالستثمار ارتفاعا في قيمة هذه القروض بنسبة  3.0سنوي لتصل الى 

%، على التوالي، في قيمة القروض التي 30% وبنسبة 33كل من بنك األول والبنك العربي الوطني، انخفاضا بنسبة  متصل، أعلن

 .فاتت أجال استحقاقها ولكنها لم تتحول الى ديون معدومة

 :  ديون مستحقة ولم تصبح معدومة 7الشكل

كنسبة من مجموع األصولالتغير السنوي20162017مصرف

%1.3%15.8-7.05.9األهلي التجاري

%1.3%3.84.417.6الراجحي

%4.7%2.63.220.1بنك الجزيرة

%1.0%2.02.416.7سامبا

%3.0%3.46.592.4بنك الرياض

%5.0%0.63.1397.9بنك البالد

%2.4%2.94.451.9ساب

%0.9%43.9-1.60.9بنك األول

%9.3%6.010.777.4األنماء

%3.4%0.73.2347.6السعودي لألستثمار

%0.9%40.6-2.71.6العربي الوطني

%0.9%1.31.732.2السعودي الفرنسي

%2.2%34.748.038.5المجموع  
   المصدر: بيانات الشركة،الراجحي المالية
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 6 راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير فضال إخالء من المسؤولية

 

سايبور الفعليالخل الفوائد مقابل اجمالي د: 8شكل و سايبور الفعلي  روض لقاعلی صافي د لعائن ابي الفرق   : 9شكل   

  
بيانات الشركة، الراجحي المالية.تداول ، المصدر:  بيانات الشركة، الراجحي المالية.تداول ، المصدر:    

دخل بدون فوائد :11شكل بين العائد على القرض وتكلفة الودائع الفرق  : 11شكل   

 
 

بيانات الشركة، الراجحي المالية.تداول ، المصدر:  بيانات الشركة، الراجحي المالية.تداول ، المصدر:    

 

زادت المخصصات بشكل فعلي : 11شكل 1117ة األصول في الربع األخير من عامجود تتدهور : 11شكل    
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 7 راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير فضال إخالء من المسؤولية

إجمالي عائد الدخل التشغيلي: 14شكل صافي الدخل المجمع للبنوك  : 15شكل   

 
 

بيانات الشركة، الراجحي المالية.تداول ، المصدر:  بيانات الشركة، الراجحي المالية.تداول ، المصدر:    

 

: صافي الدخل الخاص16شكل  إجمالي الدخل التشغيلي: 17شكل   

 

 

ات الشركة، الراجحي المالية.المصدر: بيان المصدر: بيانات الشركة، الراجحي المالية.  

المخصصات: 18شكل  عائد األصول )إجمالي الدخل الخاص / األصول المدرة للفوائد( :19شكل   

 

Bank Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 y-o-y q-o-q

Al Rajhi 4.4% 4.3% 4.4% 4.4% 4.6% 20.8 18.8

Samba 3.8% 3.7% 3.5% 3.6% 3.7% (3.0) 18.5

Riyad 3.9% 3.8% 3.7% 3.9% 3.8% (18.5) (10.0)

BSF 3.5% 3.6% 3.7% 3.8% 3.7% 11.9 (10.9)

SABB 3.9% 3.9% 3.9% 3.8% 3.9% (5.4) 4.8

ANB 4.2% 4.1% 4.2% 4.1% 4.1% (7.7) 3.1

Al Awwal 4.6% 4.3% 4.4% 4.5% 4.5% (8.6) 5.9

SIB 4.0% 4.2% 4.0% 4.0% 4.4% 37.0 34.6

Alinma 4.4% 4.3% 4.2% 4.3% 4.6% 16.8 27.2

AlJazira 6.2% 4.1% 4.1% 4.2% 5.9% (37.0) 170.0

Albilad 4.0% 3.9% 4.0% 4.0% 4.0% 7.2 2.9

NCB 4.6% 4.4% 4.4% 4.4% 4.5% (5.6) 11.8

Market 4.2% 4.1% 4.1% 4.1% 4.2% 1.1 14.3

Change (bps)

 

 المصدر: بيانات الشركة، الراجحي المالية. المصدر: بيانات الشركة، الراجحي المالية.
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 8 راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير فضال إخالء من المسؤولية

: صافي الدخل 11شكل   
 مئوية من الموجودات المدرة للفوائد(في هامش الفائدة )كنسبة صا: 11شكل

 

Bank Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 y-o-y q-o-q

Al Rajhi 4.1% 4.1% 4.2% 4.2% 4.4% 30.3 21.7

Samba 2.8% 2.9% 2.9% 3.0% 3.2% 38.2 18.6

Riyad 2.7% 3.0% 3.0% 3.1% 3.0% 29.6 (6.6)

BSF 2.3% 2.5% 2.6% 2.7% 2.8% 53.9 13.7

SABB 3.1% 3.2% 3.3% 3.2% 3.3% 26.5 7.7

ANB 2.8% 2.9% 3.3% 3.2% 3.3% 45.7 1.3

Al Awwal 2.6% 2.8% 3.1% 3.2% 3.3% 70.3 8.5

SIB 1.8% 2.2% 2.3% 2.4% 2.7% 93.1 34.9

Alinma 3.1% 3.4% 3.5% 3.5% 3.8% 67.5 24.6

AlJazira 2.7% 2.9% 3.0% 3.1% 3.0% 31.8 (9.5)

Albilad 3.0% 3.2% 3.3% 3.3% 3.3% 27.0 2.3

NCB 3.4% 3.5% 3.6% 3.5% 3.5% 4.6 (5.5)

Total: 3.0% 3.2% 3.3% 3.3% 3.4% 36.0 8.4

Change (bps)

 

 المصدر: بيانات الشركة، الراجحي المالية. المصدر: بيانات الشركة، الراجحي المالية.

 

صافي القروض )مليون لاير سعودي(  :11شكل    ية(االستثمارات )في الميزانية العموم: 11 شكل    

  

 المصدر: بيانات الشركة، الراجحي المالية. المصدر: بيانات الشركة، الراجحي المالية.

 

مجموع الودائع: 14شكل  مجموع االصول: 15شكل    

  

بيانات الشركة، الراجحي المالية. المصدر:  المصدر: بيانات الشركة، الراجحي المالية. 
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 9 راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير فضال إخالء من المسؤولية

 

األصول غير العاملة: 16شكل                                                               نسبة الديون المشكوك في تحصيلها:17شكل  

Bank Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 y-o-y q-o-q

Al Rajhi 1.2% 1.0% 0.8% 0.7% 0.7% (49.8) 1.5

Samba 0.8% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 9.5 6.6

Riyad 0.8% 0.8% 1.1% 1.0% 1.0% 20.6 2.9

BSF 1.3% 1.4% 1.5% 1.8% 2.7% 144.1 94.4

SABB 1.3% 1.3% 1.3% 1.4% 1.6% 23.4 21.5

ANB 0.9% 1.4% 1.1% 1.1% 1.2% 34.8 14.8

Al Awwal 2.2% 2.4% 2.7% 2.8% 3.0% 77.9 14.8

SIB 1.7% 1.8% 1.8% 2.0% 1.3% (47.2) (70.8)

Alinma 0.8% 0.9% 0.8% 1.0% 1.0% 24.5 2.2

AlJazira 1.1% 1.2% 1.3% 1.2% 1.2% 11.6 2.5

Albilad 1.4% 1.0% 0.9% 1.1% 1.2% (17.3) 8.1

NCB 1.5% 1.6% 1.6% 1.8% 1.9% 35.0 9.0

Change (bps)

 
 

 المصدر: بيانات الشركة، الراجحي المالية. الراجحي المالية.المصدر: بيانات الشركة، 

 

توزيع صافي الربح على األقسام المختلفة للبنوك 18شكل     توزيع أجمالي األصول على األقسام المختلفة للبنوك 19شكل      

 

Bank Retail Corporate Treasury

Investment 

services & 

brokerage Others

Al Rajhi 53% 19% 27% 0.9% 0%

Samba 15% 44% 41% 0.1% 0%

Riyad 23% 44% 27% 0.4% 5.2%

BSF 9% 56% 35% 0.6% 0%

SABB 15% 49% 35% 0.0% 1%

ANB 21% 48% 29% 1.0% 1.3%

Al Awwal 20% 44% 36% 0.7% 0%

SIB 30% 38% 29% 0.4% 3%

Alinma 15% 57% 27% 0.6% 0%

AlJazira 29% 29% 39% 2.2% 0.3%

Albilad 30% 40% 26% 0.7% 2.4%

NCB 24% 30% 37% 0.3% 8.6%  
ات الشركة، الراجحي الماليةلمصدر: بيان    لمصدر: بيانات الشركة، الراجحي المالية  

  أجمالي أصول قطاع األفراد 11شكل  الدخل التشغيلي لقطاع األفراد 11شكل    

Bank Q4 2016 Q3 2017 Q4 2017 y-o-y q-o-q Q4 2016 Q4 2017

Al Rajhi 2,536 2,951 3,282 29.4% 11.2% 30.3% 32.6%

Samba 754 718 655 -13.0% -8.7% 9.0% 6.5%

Riyad 488 687 627 28.6% -8.6% 5.8% 6.2%

BSF 356 404 374 4.9% -7.4% 4.3% 3.7%

SABB 588 648 639 8.6% -1.4% 7.0% 6.3%

ANB 501 576 612 22.1% 6.2% 6.0% 6.1%

Al Awwal 384 385 378 -1.5% -1.9% 4.6% 3.7%

SIB 184 325 218 19% -33% 2.2% 2.2%

Alinma 288 420 432 50.0% 2.9% 3.4% 4.3%

AlJazira 192 298 235 22.5% -21.0% 2.3% 2.3%

Albilad 321 404 407 26.9% 0.8% 3.8% 4.0%

NCB 1,782 2,126 2,221 24.6% 4.5% 21.3% 22.0%

Total 8,374 9,941 10,080 20.4% 1.4% 100.0% 100.0%

Market share

 

Bank Q4 2016 Q3 2017 Q4 2017 y-o-y q-o-q Q4 2016 Q4 2017

Al Rajhi 177,178 183,142 183,539 3.6% 0.2% 31.9% 32.8%

Samba 35,982 33,928 33,446 -7.0% -1.4% 6.5% 6.0%

Riyad 44,896 47,402 49,248 9.7% 3.9% 8.1% 8.8%

BSF 16,500 17,920 17,791 7.8% -0.7% 3.0% 3.2%

SABB 31,558 28,850 27,728 -12.1% -3.9% 5.7% 4.9%

ANB 38,646 36,551 35,668 -7.7% -2.4% 7.0% 6.4%

Al Awwal 21,469 20,252 19,978 -6.9% -1.4% 3.9% 3.6%

SIB 28,418 28,304 27,700 -2.5% -2.1% 5.1% 4.9%

Alinma 17,590 17,731 17,703 0.6% -0.2% 3.2% 3.2%

AlJazira 20,167 20,038 19,811 -1.8% -1.1% 3.6% 3.5%

Albilad 18,343 17,813 19,227 4.8% 7.9% 3.3% 3.4%

NCB 104,491 106,939 108,503 3.8% 1.5% 18.8% 19.4%

Total 555,239 558,871 560,341 0.9% 0.3% 100.0% 100.0%

Market share

 

 لمصدر: بيانات الشركة، الراجحي المالية    لمصدر: بيانات الشركة، الراجحي المالية
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 20 راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير فضال إخالء من المسؤولية

 

 كاتأجمالي أصول قطاع الشر 11شكل  الدخل التشغيلي لقطاع الشركات 11شكل    

Bank Q4 2016 Q3 2017 Q4 2017 y-o-y q-o-q Q4 2016 Q4 2017

Al Rajhi 552 580 601 8.8% 3.5% 8.4% 8.7%

Samba 603 755 729 20.9% -3.5% 9.2% 10.5%

Riyad 711 924 855 20.3% -7.4% 10.9% 12.4%

BSF 749 720 728 -2.9% 1.2% 11.5% 10.5%

SABB 769 766 803 4.4% 4.7% 11.8% 11.6%

ANB 422 616 615 46.0% -0.1% 6.4% 8.9%

Al Awwal 464 424 407 -12.1% -3.8% 7.1% 5.9%

SIB 353 168 252 -29% 50% 5.4% 3.6%

Alinma 397 416 459 15.6% 10.3% 6.1% 6.6%

AlJazira 129 128 115 -10.5% -9.7% 2.0% 1.7%

Albilad 205 239 254 24.3% 6.2% 3.1% 3.7%

NCB 1,187 1,042 1,092 -8.0% 4.8% 18.1% 15.8%

Total 6,541 6,778 6,911 5.7% 2.0% 100.0% 100.0%

Market share

 

Bank Q4 2016 Q3 2017 Q4 2017 y-o-y q-o-q Q4 2016 Q4 2017

Al Rajhi 61,797 66,225 63,535 2.8% -4.1% 6.9% 7.3%

Samba 105,514 104,256 100,999 -4.3% -3.1% 11.8% 11.7%

Riyad 103,624 100,272 95,887 -7.5% -4.4% 11.6% 11.1%

BSF 116,505 114,276 107,093 -8.1% -6.3% 13.0% 12.4%

SABB 92,352 90,885 92,112 -0.3% 1.3% 10.3% 10.6%

ANB 81,689 84,377 82,667 1.2% -2.0% 9.1% 9.5%

Al Awwal 51,274 48,484 43,662 -14.8% -9.9% 5.7% 5.0%

SIB 35,602 36,072 35,564 -0.1% -1.4% 4.0% 4.1%

Alinma 57,567 65,257 65,936 14.5% 1.0% 6.4% 7.6%

AlJazira 22,682 20,885 19,821 -12.6% -5.1% 2.5% 2.3%

Albilad 22,537 25,375 25,567 13.4% 0.8% 2.5% 3.0%

NCB 142,830 143,378 133,051 -6.8% -7.2% 16.0% 15.4%

Total 893,972 899,742 865,895 -3.1% -3.8% 100.0% 100.0%

Market share

 
 لمصدر: بيانات الشركة، الراجحي المالية    لمصدر: بيانات الشركة، الراجحي المالية

 

 

 أجمالي أصول الخزينة. 15شكل       الدخل التشغيلي لعمليات الخزينة.  14شكل 

 

Bank Q4 2016 Q3 2017 Q4 2017 y-o-y q-o-q Q4 2016 Q4 2017

Al Rajhi 552 341 189 -65.8% -44.6% 14.9% 5.4%

Samba 383 431 424 10.6% -1.7% 10.4% 12.1%

Riyad 282 318 377 33.9% 18.7% 7.6% 10.7%

BSF 380 440 445 17.0% 1.0% 10.3% 12.6%

SABB 307 297 297 -3.4% 0.0% 8.3% 8.4%

ANB 232 381 245 5.3% -35.9% 6.3% 7.0%

Al Awwal 45 120 128 181.8% 6.6% 1.2% 3.6%

SIB 79 240 217 NM -9.4% 2.1% 6.2%

Alinma 199 181 218 9.7% 20.9% 5.4% 6.2%

AlJazira 196 269 258 31.5% -3.9% 5.3% 7.4%

Albilad 67 59 93 38.2% 58.7% 1.8% 2.6%

NCB 970 763 624 -35.7% -18.2% 26.3% 17.8%

Total 3,694 3,839 3,515 -4.8% -8.4% 100.0% 100.0%

Market share

 

Bank Q4 2016 Q3 2017 Q4 2017 y-o-y q-o-q Q4 2016 Q4 2017

Al Rajhi 98,504 86,219 93,115 -5.5% 8.0% 14.2% 12.8%

Samba 89,903 90,558 92,996 3.4% 2.7% 13.0% 12.8%

Riyad 56,881 58,138 59,051 3.8% 1.6% 8.2% 8.1%

BSF 69,346 68,200 66,836 -3.6% -2.0% 10.0% 9.2%

SABB 60,446 58,077 65,338 8.1% 12.5% 8.7% 9.0%

ANB 45,777 38,805 49,361 7.8% 27.2% 6.6% 6.8%

Al Awwal 31,693 31,991 35,482 12.0% 10.9% 4.6% 4.9%

SIB 25,997 30,696 27,350 5.2% -10.9% 3.7% 3.8%

Alinma 29,125 27,796 30,638 5.2% 10.2% 4.2% 4.2%

AlJazira 22,521 24,931 26,938 19.6% 8.1% 3.2% 3.7%

Albilad 11,481 17,776 16,461 43.4% -7.4% 1.7% 2.3%

NCB 152,048 153,802 162,709 7.0% 5.8% 21.9% 22.4%

Total 693,721 686,990 726,276 4.7% 5.7% 100.0% 100.0%

Market share

 
 لمصدر: بيانات الشركة، الراجحي المالية    لمصدر: بيانات الشركة، الراجحي المالية

 

 أجمالي األصول لقطاع االستثمار والوساطة 17شكل     الدخل التشغيلي لقطاع االستثمار والوساطة 16كل ش   

Bank Q4 2016 Q3 2017 Q4 2017 y-o-y q-o-q Q4 2016 Q4 2017

Al Rajhi 114 104 127 11.4% 22.7% 15.6% 14.3%

Samba 56 118 95 70.8% -19.3% 7.6% 10.7%

Riyad 68 77 80 16.4% 3.4% 9.4% 9.0%

BSF 69 66 74 6.9% 10.9% 9.4% 8.3%

SABB 0 52 0 NA NA NA NA

ANB 72 41 44 -39.2% 7.3% 9.9% 4.9%

Al Awwal 17 11 11 -32.6% 4.5% 2.3% 1.3%

SIB 26 18 23 -11.8% 27.5% 3.6% 2.6%

Alinma 61 46 189 211% 309% 8.3% 21.3%

AlJazira 51 42 45 -11.6% 7.7% 7.0% 5.1%

Albilad 35 31 27 -22.4% -12.3% 4.8% 3.1%

NCB 160 154 174 8.9% 12.8% 21.9% 19.5%

Total 729 761 890 22.0% 16.9% 100.0% 100.0%

Market share

 

Bank Q4 2016 Q3 2017 Q4 2017 y-o-y q-o-q Q4 2016 Q4 2017

Al Rajhi 2,233 2,444 2,928 31.1% 19.8% 19.7% 20.1%

Samba 90 130 171 90.7% 31.2% 0.8% 1.2%

Riyad 827 890 914 10.5% 2.7% 7.3% 6.3%

BSF 1,077 1,308 1,208 12.2% -7.6% 9.5% 8.3%

SABB 1,700 1,668 2,437 43.3% 46.1% 15.0% 16.7%

ANB 1,720 1,719 1,701 -1.1% -1.0% 15.2% 11.7%

Al Awwal 554 727 748 34.9% 2.9% 4.9% 5.1%

SIB 341 405 404 18.6% -0.3% 3.0% 2.8%

Alinma 449 589 727 62.1% 23.5% 4.0% 5.0%

AlJazira 815 1,487 1,511 85.4% 1.6% 7.2% 10.4%

Albilad 227 416 445 95.6% 7.0% 2.0% 3.1%

NCB 1,314 1,562 1,388 5.6% -11.2% 11.6% 9.5%

Total 11,347 13,346 14,582 28.5% 9.3% 100.0% 100.0%

Market share

 
 لمصدر: بيانات الشركة، الراجحي المالية    لمصدر: بيانات الشركة، الراجحي المالية   
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 22 راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير فضال إخالء من المسؤولية

 مرفق
 نقاط التقييم

ية: النقاط لنسبة التغط18شكل    روض التي حل أجلها ولم تصبح معدومةالنقاط للق: 19شكل        : نقاط ربح صافي الفائدة الى سعر الفائدة41شكل       

 النقاط األعلى األدنى

0% 110% -3 

110% 130% -2 

130% 150% -1 

 150% 170% 0 

170% 190% 1 

190% 200% 2 

200% 500% 3 
 

 النقاط األعلى األدنى

0% 2% 0 

2% 5% -1 

5% 8% -2 

8% 10% -3 

10% 13% -4 

   
 

 

 النقاط األعلى األدنى

-
15% -8% -6 

-8% -5% -4 

-5% -2% -2 

-2% 2% 0 

2% 5% 2 

5% 8% 4 

8% 12% 6 

   
.المصدر: بيانات الشركة، الراجحي المالية المصدر: بيانات الشركة، الراجحي المالية .   المصدر: بيانات الشركة، الراجحي المالية .    
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 21 راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير فضال إخالء من المسؤولية

 اإلخالء من المسئولية واإلفصاح عن معلومات إضافية ألغراض أبحاث األسهم 

 خالء من المسئوليةا
يعهةا أو إعةادة ء شةركة الراجحةي الماليةة وال يجةوز إعةادة توزأعدت وثيقة البحث هذه من قبل شركة الراجحي المالية "الراجحي الماليةة" ، الريةاض ، المملكةة العربيةة السةعودية لالسةتخدام العةام مةن عمةال

ه الوثيقة واإلطالع عليها يعتبر بمثابة موافقة من جانبكم على عدم إرسالها أو اإلفصاح عنها ، كليا أو جزئيا ، أو بأي شكل أو طريقة ، دون موافقة كتابية صريحة من شركة الراجحي المالية. إن استالم هذ

نه من محتويات وآراء ، واستنتاجات أو معلومات قبل نشر تلك المعلومات للعموم من جانب شةركة الراجحةي الماليةة.  وقةد تةم الحصةول علةى إعادة توزيع أو إعادة إرسال أو اإلفصاح لآلخرين عما تتضم

ة إقرارات أو ضمانات )صريحة أو ضمنية( بشأن البيانات  تقدم أيالمعلومات الواردة في هذه الوثيقة من مصادر عامة مختلفة يعتقد أنها معلومات موثوقة لكننا ال نضمن دقتها.  وشركة الراجحي المالية ال

أو أنهةا تصةلح ألي غةرض محةدد. فوثيقةة البحةث هةذه إنمةا تقةدم والمعلومات المقدمة كما أنها ال تقر بأن المعلومات التي تتضمنها هذه الوثيقة هةي معلومةات كاملةة  أو خاليةة مةن أي خطةأ أو غيةر مضةللة  

سةتثمارية ذات الصةلة بتلةك ال المعلومات وال أي رأي وارد في هةذه الوثيقةة يشةكل عرضةا أو دعةوة لتقةديم عةرض لشةراء أو بيةع أي أوراق ماليةة أو غيرهةا مةن المنتجةات اال معلومات عامة فقط.  كما أنه

تأخذ في االعتبار األهداف االستثمارية أو الوضع المالي أو االحتياجةات المحةددة ألي  األوراق المالية أو االستثمارات.  وليس الغرض من هذه الوثيقة تقديم مشورة شخصية في مجال االستثمار كما أنها ال

 شخص معين قد يستلم هذه الوثيقة.

تراتيجيات اسةتثمار جةرت مناقشةتها أو سةتثمار آخةر أو أيةة اسةينبغي للمستثمرين السةعي للحصةول علةى المشةورة الماليةة أو القانونيةة أو الضةريبية بشةأن مةدى مالءمةة االسةتثمار فةي أي أوراق ماليةة ، أو ا

حقق.  كذلك ينبغي للمسةتثمرين مالحظةة أن الةدخل مةن أوراق ماليةة مةن هةذا التوصية بها في هذه الوثيقة ، وينبغي للمستثمرين  تفهم أن البيانات المتعلقة بالتوقعات المستقبلية الوارد في هذه الوثيقة قد ال تت

فةي أسةعار الصةرف قةد يكةون إن وجد ، قد يتعرض للتقلبات وبأن سعر أو قيمة تلك األوراق المالية واالستثمارات يكون عرضة لالرتفاع أو االنخفاض. كما أن التقلبات  النوع أو غيرها من االستثمارات ،

وا على عائد يكةون أقةل مةن مبلةس رأسةمالهم المسةتثمر أساسةا.  ويجةوز أن يكةون لشةركة لها آثار سلبية على قيمة أو ثمن ، أو الدخل المتأتي من استثمارات معينة.  وبناء عليه ، يمكن للمستثمرين أن يحصل

ة أو وراق الماليةة للجهةة أو الجهةات المصةدرة لتلةك األوراق الماليةالراجحي المالية أو المسئولين فيها أو واحد أو أكثر من الشركات الفرعية التابعة لها )بما فةي ذلةك محللةي البحةوث( مصةلحة ماليةة فةي األ

و الخيةارات األخةرى أو المشةتقات ، أو غيرهةا مةن األدوات الماليةة.  االستثمارات ذات العالقة ، بما في ذلك المراكز طويلة أو قصيرة األجل في األوراق المالية ، وخيارات شراء األسهم أو العقود اآلجلة أ

وقت آلخر بأداء الخدمات المصرفية االستثمارية أو غيرها من الخدمات  أو السعي لتأمين الخدمات المصرفية االسةتثمارية أو غيرهةا  كما يجوز لشركة الراجحي المالية أو الشركات التابعة لها أن تقوم من

ا ، ال تكةون مسةئولة عةن أي أضةرار مباشةرة أو لهةا وموظفيهةمن األعمال من أي شركة من الشركات المذكورة في هذه الوثيقة من وثائق البحث.  وشركة الراجحي المالية ، بما في ذلك الشةركات التابعةة 

 ن وثائق البحث.غير مباشرة أو أي خسارة أو أضرار  أخرى قد تنشأ ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، من أي استخدام للمعلومات الواردة في هذه الوثيقة م

بق.  وشركة الراجحي المالية ال تتحمل أي مسؤولية عن تحديث المعلومات الواردة في هذه الوثيقة مةن وثةائق البحةث.  تخضع هذه الوثيقة من وثائق البحث وأية توصيات واردة فيها للتغيير دون إشعار مس

ت موجهةة إلةى أو معةدة للتوزيةع أو لوثيقةة مةن وثةائق البحةث ليسةوال يجوز تغيير أو استنساخ أو إرسال أو توزيع هذه الوثيقة من وثائق البحث كليا أو جزئيا بأي شكل أو بأي وسةيلة. كمةا يراعةى أن هةذه ا

هذا التوزيع أو النشر أو توافر أو اسةتخدام هةذه الوثيقةة مخالفةا  الستخدامها من قبل أي شخص أو كيان سواء كان مواطنا أو مقيما في أي مكان أو دولة أو بلد أو أية والية قضائية أخرى ، حيثما يكون مثل

 ة أو أي من فروعها القيام بأي تسجيل أو استيفاء أي شرط من شروط الترخيص ضمن ذلك البلد أو تلك الوالية القضائية.للقانون أو يتطلب من شركة الراجحي المالي

 شرح نظام التصنيف في شركة الراجحي المالية  

حتمل لجميةع األسةهم فةي إطةار تغطيتهةا باسةتثناء أسةهم الشةركات الماليةة وعةدد تستخدم شركة الراجحي المالية نظام تصنيف مكون من ثالث طبقات على أساس االتجاه الصعودي المطلق أو االنخفاض الم

 قليل من الشركات األخرى غير الملتزمة بأحكام الشريعة اإلسالمية : 

 شهور. 9-3خالل أفق زمني بحدود ٪ فوق السعر الحالي للسهم ، ونتوقع أن يصل سعر السهم للمستوى المستهدف 01:  سعرنا المستهدف يزيد على Overweight "زيادة المراكز"

 شهرا.  9-3٪ فوق سعر السهم الحالي خالل فترة 01٪ دون سعر السهم الحالي و 01:   نتوقع أن يستقر سعر السهم عند مستوى يتراوح بين  Neutral "المحافظة على المراكز"

 شهرا. 9-3السعر الحالي للسهم ، ونتوقع أن يصل سعر السهم إلى المستوى المستهدف خالل فترة ٪ دون مستوى 01:  يكون سعرنا المستهدف أكثر من Underweight "تخفيض المراكز"

جيةد عةدم أسةباب تبةرر بشةكل :  قد يكون هذا السعر مطابقا للقيمة العادلة المقدرة للسهم المعني ، ولكن قد ال يكةون بالضةرورة ممةاثال لهةذا السةعر.  وقةد تكةون هنةاك Target price "السعر المستهدف"

لةف عةن القيمةة العادلةة المقةدرة لةذلك السةهم ، ونشةرح األسةباب احتمال أن يصل سعر سهم من األسهم إلى القيمة العادلة المحددة ضمن أفقنا الزمني.  وفي مثل هذه الحالة ، نقوم بتحديد سةعر مسةتهدف يخت

 التي دفعتنا للقيام بذلك.

يتجةاوز أو وضاع السوق بوجه عام واالتجاهات االقتصادية وغيرها من العوامل الخارجية ، أو إذا كانت األرباح أو األداء التشةغيلي للشةركة المعنيةة يرجى مالحظة أن تحقيق أي سعر مستهدف يخضع أل

 دون مستوى توقعاتنا.
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