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صفحة ١

قطاع املصارف السعودي 
مراجعة نتائج الربع الثاني ٢٠١٦ 

١٠ أغسطس ٢٠١٦

نتائج األرباح القوية لم تتمكن من إبعاد مخاوف المستثمرين

منذ بداية العام حتى تاريخه، كان أداء مؤشر السوق الرئيســي أفضل من القطاع المصارف والخدمات المالية بارتفاع كبير 

مقداره ١8 نقطة أساس، يتم تداول أسهم 8 مصارف من أصل ١١ تحت تغطيتنا عند أدنى مكرر قيمة دفترية منذ ٥ سنوات. 

يبدو أن أداء القطاع يشير إلى قلق المستثمرين بشــأن األخبار السيئة المحتملة من القطاع، لكن جاءت النتائج األخيرة قوية 

نسبيا. تفوق صافي الربح على متوســط التوقعات خالل الربع الثاني 20١6 بارتفاع 2% )متوافق مع توقعاتنا(، بني التفوق 

في األداء على أداء الربع األول 20١6 بنســبة 6.٣%. كان انخفاض صافي الربح عن الربع السابق وعن الربع المماثل من العام 

الســابق نتيجة إلى األرباح االســتثنائية من بيع قطة أرض في كل من الربع الثاني 20١٥ والربع األول 20١6. باستثناء هذه 

األرباح غير المتكررة، يكون صافي الربح قد ارتفع بنسبة ٣.٣% عن الربع السابق و٤.٥% عن الربع المماثل من العام السابق. 

كما تأثر أيضا صافي ربح الربع الثاني 20١6 تباطؤ النشــاط االقتصادي خالل شــهر رمضان المبارك، الذي جاء في الربع 

الثالــث من العام الماضي. كان النمو القوي في عائد الربح الصافي )معيــار بديل لهامش صافي الفوائد( بمقدار ١٤ نقطة 

أساس عن الربع السابق العامل الرئيسي لنتائج الربع الثاني 20١6، بدعم من اتساع معدل القروض إلى الودائع )ارتفاع ١9٣ 

نقطة أساس عن الربع السابق(، من وجهة نظرنا، ارتفاع أسعار الفائدة قد ساهم في انخفاض تكلفة التمويل. 

تشير قوة عائد الربح الصافي إلى اســتمرار األرباح خالل الفترة المتبقية من العام: في النصف األول 20١6، ارتفع 

صافي الدخل من االســتثمارات والتمويل بنسبة ٧.٤% عن النصف األول 20١٥، بدعم من ارتفاع معدل القروض إلى الودائع 

بمقدار 8٧0 نقطة أساس، وارتفاع أســعار الفائدة وبيئة تمويل أسهل نسبيا. خالل الربع الثاني 20١6. عموما، ارتفع عائد 

الربح الصافي خالل النصف األول 20١6 بمقدار 20 نقطة أســاس عن الفترة المماثلة من العام الســابق و١٤ نقطة أساس 

خالل الربع الثاني 20١6 عن الربع السابق. جاء االرتفاع في عائد الربح الصافي بعد توقعاتنا األولية نتيجة االرتفاع الكبير في 

أســعار الفائدة على مدى األرباع الثالثة الماضية، التي نتجت عن انخفاض أسرع من المتوقع في حصة الودائع تحت الطلب 

من ارتفاع بمعدل 66% في شهر أبريل 20١٥ إلى 60.٥% في يونيو 20١6. مع استعداد مؤسسة النقد العربي السعودي على 

ضخ السيولة وترجيح ارتفاع العائد على صافي ربح األصول، فإننا نتوقع تحسن عائد الربح الصافي خالل ما تبقى من العام. 

ظهور قلق المســتثمرين: على الرغم من قوة أداء صافي الربح نسبيا مقابل قطاعات أخرى، فإن أداء قطاع المصارف جاء 

أقل من أداء المؤشــر الرئيسي بنسبة كبيرة، ١8 نقطة أساس. لم ينشأ هذا القلق من األداء المالي للقطاع. يشير هذا المستوى 

من قلق المســتثمرين إلى توقعات ارتفاع في القروض المتعثرة لدى البنوك بشكل كبير. من شأن هذا أن يفسر بشكل جزئي 

األداء القوى نسبيا للمصارف التي تركز على إقراض األفراد مثل مصرف الراجحي. مع ذلك، لم تعلن إدارات المصرف عن أي 

ارتفاع غير طبيعي في مؤشــرات المخاطر االئتمانية. أعلنت معظم المصارف عن قروض متعثرة خالل الربع الثاني 20١6، 

حيث أعلن كل من البنك األهلي التجاري ومصرف الراجحي وبنك الرياض عن تراجع كبير للقروض المتعثرة عن الربع السابق 

بنسبة ٥.٥%. 

استقرار مزيج الودائع: تراجعت حصة الودائع تحت الطلب بشــكل حاد خالل األرباع القليلة الماضية، من 66% في الربع 

الثالث 20١٥ إلى 60.٥% حاليا. كان هذا إلى حد كبير بدعم من سحب الودائع الحكومية / شبه الحكومية كما تم التشديد على 

الســيولة في القطاع الحكومي بسبب انخفاض عائدات النفط واستبدال الودائع إلى سندات حكومية. عموما انخفضت الودائع 

بنسبة 2.٤% عن الفترة المماثلة من العام السابق، لكن أعلنت معظم المصارف التي تحت تغطيتنا نموا في الودائع أو انخفاض 

القيمة االسمية. كان البنك األهلي التجاري األكثر تأثرا في تراجع الودائع، بانخفاض ١٣% عن الربع المماثل من العام السابق، 

والذي أظهر التأثر بشكل كبير من انخفاض أرصدة القطاع العام. يجب أن يعمل المزيج من اإلصالحات المالية واإلستراتيجية 

األكثر تنوعا في إدارة الديون من قبل الحكومة على الحد من استمرار االنخفاض في الودائع.

التقييم والتوصية: يتم تداول اســهم جميع المصارف بمكرر قيمة دفترية أدنى من متوسط ٥ سنوات، ويتم تداول أسهم 8 

مصارف من أصل ١١ عند أدنى مكرر قيمة دفترية منذ ٥ ســنوات. يمكن أن يعكس هذا أدناه أقل متوسط العائد على حقوق 

المساهمين لمعظم البنوك منذ ٥ سنوات، لكن تشير موجة البيع فيما يبدو إلى مزيد من قلق المستثمرين بشأن االرتفاع الكبير 

في القروض المتعثرة للقطاع. شــهد الربع األول 20١6 ارتفاع في القروض المتعثرة بنســبة ٥.٣% عن الربع السابق الذي 

يفسر قلق المستثمر، مع ذلك سجلت البيانات المتاحة خالل الربع الثاني 20١6 تراجع كبير في القروض المتعثرة أهمها في 

مصرف الراجحي والبنك األهلي التجاري. تعتبر التقييمات جاذبة حاليا مع تداول أسهم العديد من المصارف بأقل من القيمة 

الدفترية المتوقعة للعام 20١6. نستمر في توصيتنا ألسهم كل من مجموعة سامبا المالية والبنك السعودي البريطاني والبنك 

العربي الوطني على أساس “ شراء”. 

عقيب محبوب

amehboob@fransicapital.com.sa
+966 ١١ 28268٤0

أداء مؤرش قطاع املصارف مقارنة بأداء مؤرش السوق الرئييس
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صفحة 2

قطاع املصارف السعودي 
مراجعة نتائج الربع الثاني ٢٠١٦ 

١٠ أغسطس ٢٠١٦

الربع الرابع مليون ر.س.
20١٤

الربع األول 
20١٥

الربع الثاني 
20١٥

الربع الثالث 
20١٥

الربع الرابع 
20١٥

الربع األول 
20١6

الربع الثاني 
20١6

 ١٣,٤٥٣  ١2,٧99  ١2,٧١2  ١2,٥2٣  ١2,٤2٤  ١2,0١٧  ١2,2٥٣ صايف الدخل من االستثمارات والتمويل

 ٥,966  6,٤0١  ٥,٤٣0  ٥,299  6,86٧  6,٤66  ٤,92٥  الدخل من غري الفوائد

 ١9,٤١8  ١9,200  ١8,١٤١  ١٧,822  ١9,29١  ١8,٤8٣  ١٧,١٧٧ إجمايل الربح

 8,86٧  8,٥٥9  8,89٧  8,٣٥٤  8,٣2٥  8,٤٥8  8,٣2٥ مصاريف التشغيل

 ١٠,55١  ١٠,٦4٢  9,٢44  9,4٦7  ١٠,9٦٦  ١٠,٠٢5  8,853 صايف الربح

غ/م ١2,٣6٣  ١١,28١  ١١,٤١2  ١2,62٧  ١١,٤٧٧  ١0,٥06 الربح قبل املخصصات

 2,029,9١١  2,0١٣,968  ١,98٣,٣00  2,009,8٤٣  ١,989,0٣٧  ١,9٥٤,2٧٣  ١,9١٥,٥00 إجمايل األصول

 ٣69,668  ٣8٤,٤٥٧  ٤١6,٣62  ٤٣0,82٥  ٤66,١8٤  ٤٥٧,٥١2  ٤٤8,6٣9 االستثمارات

 ١,٣١0,٥٣٥  ١,29٣,٥69  ١,2٤٣,٤69  ١,2١2,09٣  ١,20٧,٤٤٥  ١,١٧٧,000  ١,١60,٤٥٤ صايف القروض

 ١,٥22,٧٧٣  ١,٥٣٧,٥٧0  ١,٥١٥,2٤١  ١,٥٥8,٥٥٧  ١,٥60,٧٧0  ١,٥28,٣٥0  ١,٥١١,٥6٤ الودائع

 3.٢٠  3.٠7  3.٠8  3.٠٢  3.٠٠  ٢.9٦ عائد الربح الصايف

 8٦  84  8٢  78  77  77  77 معدل القروض إىل الودائع البسيط

 ٢.٠7  ١.75  ١.١٠  ٠.83  ٠.77  ٠.8٢  ٠.89 متوسط سعر الفائدة بني البنوك السعودية - سايبور ملدة ثالث أشهر

 ٣2  6٥  2٧  6  )٥( )٧(التغري يف سعر الفائدة بني البنوك السعودية - سايبور ملدة ثالث أشهر )نقطة أساس(

 2.08  2.١١  ١.86  ١.88  2.2١  2.0٥  ١.8٥ نسبة التغري يف العائد عىل األصول 

 69  6٧  ٧0  ٧0  6٤  6٥  ٧١ نسبة صايف الدخل من االستثمارات والتمويل من إجمايل الربح

 ٣١  ٣٣  ٣0  ٣0  ٣6  ٣٥  29 نسبة الدخل من غري الفوائد من إجمايل الربح

 ٤6  ٤٥  ٤9  ٤٧  ٤٣  ٤6  ٤8 نسبة التكلفة إىل إجمايل الربح

التغري عن الربع السابق

 ١٤  )١( 6  2  ٤ التغري يف عائد الربح الصايف )نقطة أساس(

 ١.٣  ٤.0  2.6  0.٤  2.6  ١.٤ نسبة التغري يف صايف القروض

 )١.0( ١.٥  )2.8( )0.١( 2.١  ١.١ نسبة التغري يف الودائع

 ٥.١  0.٧  ١.٥  0.8  ٣.٤  )١.9(التغري يف صايف الدخل من االستثمارات والتمويل

 )6.8( ١٧.9  2.٥  )22.8( 6.2  ٣١.٣ التغري يف الدخل من غري الفوائد

 ١.١  ٥.8  ١.8  )٧.6( ٤.٤  ٧.6 التغري يف إجمايل الربح

 )0.9( ١٥.١  )2.٤( )١٣.٧( 9.٤  ١٣.2 التغري يف صايف الربح

التغري عن الفرتة املماثلة من العام السابق

 20  ١0 التغري يف عائد الربح الصايف )نقطة أساس(

 8.٥  9.9  ٧.2 نسبة التغري يف صايف القروض

 )2.٤( 0.6  0.2 نسبة التغري يف الودائع

 8.٣  6.٥  ٣.٧ التغري يف صايف الدخل من االستثمارات والتمويل

 )١٣.١( )١.0( ١0.٣ التغري يف الدخل من غري الفوائد

 0.٧  ٣.9  ٥.6 التغري يف إجمايل الربح

 )٣.8( 6.١  ٤.٤ التغري يف صايف الربح
املصدر: الرشكة وتحليالت السعودي الفرنيس كابيتال، غ/م: غري متاح

جدول ١: األرقام المالية الربع سنوية للقطاع من الربع الرابع ٢٠١4 إلى الربع الثاني ٢٠١٦

ملحوظة: تشمل األرقام أعاله ١١ مصرف تحت تغطيتنا. لم تتم تغطية البنك السعودي الفرنسي في السعودي الفرنسي كابيتال للبحوث واالستشارات. 
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صفحة ٣

قطاع املصارف السعودي 
مراجعة نتائج الربع الثاني ٢٠١٦ 

١٠ أغسطس ٢٠١٦

استمر االختالف بين أداء صافي ربح قطاع المصارف مقابل أداء اسهم القطاع، حيث جاء أداء القطاع أقل بشكل كبير من أداء مؤشر السوق الرئيسي عن الربع المماثل من 

العام السابق بمقدار ١8 نقطة أساس. تفوق صافي الربح على متوسط التوقعات خالل الربع الثاني 20١6 بارتفاع 2% )متوافق مع توقعاتنا(، بني التفوق في األداء على 

أداء الربع األول 20١6 بنسبة 6.٣%. كان انخفاض صافي الربح عن الربع السابق وعن الربع المماثل من العام السابق نتيجة إلى األرباح االستثنائية من بيع قطة أرض في 

كل من الربع الثاني 20١٥ والربع األول 20١6. باستثناء هذه األرباح غير المتكررة، يكون صافي الربح قد ارتفع بنسبة ٣.٣% عن الربع السابق و٤٥% عن الربع المماثل 

من العام السابق. كما تأثر أيضا صافي ربح الربع الثاني 20١6 تباطؤ النشاط االقتصادي خالل شهر رمضان المبارك، الذي جاء في الربع الثالث من العام الماضي.

مع أداء قوي نسبيا لصافي الدخل من االستثمارات والتمويل، لقد كان للدخل من غير الفوائد أثر في تقلبات صافي الربح لقطاع المصارف. مع ذلك جاء كل من الدخل من 

غير الفوائد األساسية والدخل من سعر صرف العمالت األجنبية والرسوم مستقر نسبيا، بمعدل أعلى من الفترة المماثلة من العام السابق. 

لذلك، مع أداء قوي لصافي الدخل من االستثمارات والتمويل واالرتفاع الدخل من غير الفوائد األساسية أيضا بشكل بطيء، يركز أداء السعر األخير للقطاع على التسهيالت 

االئتمانية مما أدى إلى التأثير السلبي على نطاق واسع مثل تركيز معظم البنوك على إقراض عدد قليل من المجموعات.

ارتفاع عائد الربح الصافي للقطاع خالل الربع الثاني ٢٠١٦، اختالف األداء بين المصارف

كان النمو القوي في عائد الربح الصافي )معيار بديل لهامش صافي الفوائد( بمقدار ١٤ نقطة أساس عن الربع السابق العامل الرئيسي لنتائج الربع الثاني 20١6، بدعم 

من اتساع معدل القروض إلى الودائع )ارتفاع ١9٣ نقطة أساس عن الربع السابق(، وارتفاع أسعار الفائدة وفي رأينا تقليص ارتفاع تكلفة األموال. في حين أعلن القطاع 

عن أفضل ارتفاعات ربع ســنوية لعائد الربح الصافي منذ الربع الرابع 20١٤، كان االرتفاع خالل الربع الثاني 20١6 بمقدار ١٤ نقطة أســاس أعلى من األرباع األربعة 

السابقة )١١ نقطة أساس(. نتيجة لما تقدم، ارتفع صافي الربح ٥.١% عن الربع السابق وبحدود 8.٣% عن الربع المماثل من العام السابق. 

نسبة التغري للربع الثاني ٢٠١٦ عن العام املايض ٪القطاع

 )٤(املصارف والخدمات املالية

 )20(الصناعات البرتوكيماوي

 )2١(األسمنت

 )9(التجزئة

 )28(الطاقة واملرافق الخدمية

 )٧(الزراعة والصناعات الغذائية

 ٥ االتصاالت وتقنية املعلومات

 )٧0(رشكات االستثمار املتعدد

 )٤2(االستثمار الصناعي

 )٧(التشييد والبناء

 ١8 التطوير العقاري

 ٣0 النقل

 )2٧8(اإلعالم والنرش

 )2٧(الفنادق والسياحة

املصدر: الرشكة وتحليالت السعودي الفرنيس كابيتال، تداول 

أداء مؤرش السوق الرئييس عن العام املايض ٪القطاع

 )29(املصارف والخدمات املالية

 )٣0(الصناعات البرتوكيماوي

 )٣6(األسمنت

 )٤١(التجزئة

 ١0 الطاقة واملرافق الخدمية

 )٣٤(الزراعة والصناعات الغذائية

 )١٣(االتصاالت وتقنية املعلومات

 )٤١(رشكات االستثمار املتعدد

 )2٤(االستثمار الصناعي

 )٤١(التشييد والبناء

 )١6(التطوير العقاري

 )٣٤(النقل

 ١٧ اإلعالم والنرش

 )٥9(الفنادق والسياحة

املصدر: الرشكة وتحليالت السعودي الفرنيس كابيتال، تداول 

 الجدول ١: إجمالي نمو صافي الدخل في مؤشر السوق الرئيسي

جدول 3: كانت نمو األرباح باستثناء مكاسب بيع أرض غير متكررة قوية إلى حد معقول

 الجدول ٢: األداء مؤشر السوق الرئيسي 

الربع الثاني 20١6الربع األول 20١6الربع الرابع 20١٥الربع الثالث 20١٥الربع الثاني 20١٥الربع األول 20١٥الربع الرابع 20١٤مليون ر.س.

غ/م  ٥١6  )9( ٣28  9٤0  ٥88  ١29 ارباح )خسائر( بيع استثمارات لغري أغراض املتاجرة

غ/م  ١,262  ١,١22  ١,2١6  ١,١2٣  ١,2١8  ١,099 الدخل من رصف العمالت 

غ/م  ٤,١26  ٣,9٣6  ٣,٥6٤  ٤,089  ٤,١2٣  ٣,8١9 دخل الرسوم

غ/م  200  ١٣٥  ١8١  ١20  ٣٤١  )26(الدخل من املتاجرة

غ/م  ٤6  ٤2  ١08  ١١٥  ١0٧  ٤١ توزيعات األرباح

غ/م  )٣9( )69( )٤6( 2٣  ١٣٤  ٧8 )خسائر(\ ارباح من استثمارات األدوات املالية، صايف 

غ/م  29١  2٧8  )٥١( ٤٤١  )١( )2١6(مصادر الدخل األخرى

 ٥,966  6,٤0١  ٥,٤٣٥  ٥,299  6,8٥2  6,٥١١  ٤,92٥ اإلجمايل

 ١٠,55١  ١٠,٢١٢  9,٢44  9,4٦7  ١٠,٠97  ١٠,٠٢5  8,853 صايف الربح باستثناء أرباح بيع قطعة أرض

4.4١.94.5التغريات السنوية

املصدر: الرشكة وتحليالت السعودي الفرنيس كابيتال، غ/م: غري متاح



للجمهور

السعودي الفرنيس كابيتال هي رشكة مرخصة من قبل هيئة السوق املالية برتخيص رقم )٣٧-١۱۱٥٣(

صفحة ٤

قطاع املصارف السعودي 
مراجعة نتائج الربع الثاني ٢٠١٦ 

١٠ أغسطس ٢٠١٦

في النصف األول 20١6، ارتفع صافي الدخل من االســتثمارات والتمويل بنسبة ٧.٤% عن النصف األول 20١٥، بدعم من ارتفاع معدل القروض إلى الودائع بمقدار 8٧0 

نقطة أساس، وارتفاع أسعار الفائدة وبيئة تمويل بشكل أسهل نسبيا. خالل الربع الثاني 20١6. عموما، ارتفع عائد الربح الصافي خالل النصف األول 20١6 بمقدار 20 

نقطة أســاس عن الفترة المماثلة من العام السابق و١٤ نقطة أساس خالل الربع الثاني 20١6 عن الربع السابق. جاء االرتفاع في عائد الربح الصافي أعلى من توقعاتنا 

األولية نتيجة االرتفاع الكبير في أســعار الفائدة على مدى األرباع الثالثة الماضية، التي نتجت عن انخفاض أســرع من المتوقع في حصة الودائع تحت الطلب من ارتفاع 

بمعدل 66% في شهر أبريل 20١٥ إلى 60.٥% في يونيو 20١6. 

يجب أن يؤدي مزيج كل من اإلصالحات المالية واالســتراتيجية المتنوعة إلدارة الديون ودعم الســيولة من مؤسســة النقد العربي السعودي إلى بيئة تمويل أسهل نسبيا 

للقطاع خالل النصف الثاني 20١6. مع ذلك، سنقوم بمراجعة افتراضاتنا لنمو الودائع، خاصة إذا استمر الضعف الحالي في أسعار النفط خالل الربع الثالث 20١6. 

تم التخفيف األثر الســلبي النخفاض الودائع تحت الطلب منخفضة التكلفة بشكل جزئي من االنتعاش الكبير في الطلب على القروض. يبدو أن انخفاض الطلب نتج من 

تباطؤ قطاع التشييد والبناء حيث تراجع حجم المشاريع الجديدة وتركيز الحكومة على دفعات المشاريع ذات األولوية. تباطأ النمو خالل مايو ويونيو عن الفترة المماثلة 

من العام السابق، التي قد تكون نتيجة لتحسن سيولة الحكومة نتيجة ارتفاع أسعار النفط في منتصف العام. نتوقع نمو القروض القطاع بنسبة 6.٥% خالل العام 20١6، 

حيث أن معدل االرتفاع الحالي بحدود 8% سنويا. نتوقع أن يستمر تباطؤ النمو للفترة المتبقية من العام مع تحسن المدفوعات، وتقليص بعض المشاريع ويمكن أن تقوم 

المصارف بتخفيض معدل القروض إلى الودائع نتيجة ضعف نمو الودائع. كانت هناك توقعات بأن تقوم الحكومة على تســديد دفعات للمقاولين عن طريق سندات دين 

قابلة للتداول، لكن تضاءلت هذه التوقعات في األشهر األخيرة. 

سيستمر التباين في أداء كل مصرف فيما يتعلق باتساع صافي العائد خالل الفترات القادمة. أشرنا في تقريرنا لبدء تغطية القطاع الصادر في العام الماضي إلى أهمية 

القدرة على الحصول على الودائع، وهو ما اتضحت أهميته خالل الربع الرابع 20١٥ والربع األول 20١6 عندما ارتفعت أسعار الفائدة. 

كان أكبر نمو ســنوي لصافي العائد لدى كل من البنك الســعودي البريطاني ومصرف الراجحي بمقدار ٤8 و٥2 نقطة أســاس على التوالي. غالبية األصول لدى البنك 

الســعودي البريطاني هي قصيرة انطبق عليها ارتفاع أسعار الفائدة، وبالتالي استجاب صافي العائد الرتفاع أسعار الفائدة خالل وقت أسرع من معظم المصارف، كما 

ســمح اتساع قاعدة العمالء األفراد بالتقليل من تراجع الودائع تحت الطلب. في حالة مصرف الراجحي، كانت االستجابة الرتفاع أسعار الفائدة أبطأ كون معظم القروض 

لألفراد، لكنه  أفضل بنك من ناحية وجود الودائع في القطاع. كما في تقريرنا لتوقعات نتائج الربع الثاني 20١6، كان أداء المصارف األكثر قوة في الحصول على الودائع 

أفضل من تلك التي تحقق هامش صافي فوائد مرتفع. 

المصارف األضعف أداء مقارنة بالفترة المماثلة من العم الماضي كانت مصرف اإلنماء وبنك الجزيرة بتراجع 66 و٤٥ نقطة أساس على التوالي. بالنسبة لمصرف اإلنماء، 

يمكن تفهم ســبب االنخفاض في صافي العائد، حيث كانت فترة المقارنة مرتفعة )صافي عائد الربع الثاني 20١٥ لإلنماء عند ٣.9٤% مقابل متوسط 2.9٧% للقطاع(، 

ليحقق ٣.28% في الربع الثاني 20١6، لكنه ال يزال أعلى من متوســط القطاع. لبنك الجزيرة، كان صافي العائد متوافقا مع القطاع خالل الربع الثاني 20١٥ )%2.9٧(، 

ثم انخفض إلى 2.٥٤ في الربع الثاني 20١6، بتراجع عن متوسط القطاع بمقدار 66 نقطة أساس. اتسع معدل القروض إلى الودائع لدى البنك إلى 8٧.2% بارتفاع عن 

الربع المماثل من العام السابق بنسبة ١١٣8 نقطة أساس، بينما تراجعت الودائع بمعدل 9.٣% خالل نفس فترة المقارنة. 

مقارنة بالربع السابق، كان االرتفاع األكبر في صافي العائد لدى كل من البنك العربي الوطني ومجموعة سامبا المالية بمقدار ٣٣ و2٧ نقطة أساس، بينما كان االنخفاض 

األكبر لدى كل من مصرف اإلنماء وبنك الجزيرة بحدود 2٥ و6 نقطة أساس على التوالي.

املصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي، السعودي الفرنيس كابيتالاملصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي، السعودي الفرنيس كابيتال
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معدل االئتمان اىل القطاع الخاص عن الربع املماثل من العام السابق٪

الشكل ٢: ارتفاع مصاريف القروض بشكل كبير من الربع الثالث ٢٠١5الشكل ١: انخفاض الودائع تحت الطلب مع إجمالي الودائع



للجمهور

السعودي الفرنيس كابيتال هي رشكة مرخصة من قبل هيئة السوق املالية برتخيص رقم )٣٧-١۱۱٥٣(

صفحة ٥

قطاع املصارف السعودي 
مراجعة نتائج الربع الثاني ٢٠١٦ 

١٠ أغسطس ٢٠١٦

لم تتوفر بيانات القروض المتعثرة للربع الثاني 20١6 بعد. مع ذلك، أشارت البيانات حتى الربع األول 20١6 إلى ارتفاع نسبة القروض المتعثرة بشكل كبير. من جانب 

القطاع، ارتفعت القروض المتعثرة للربع المماثل من العام الســابق بحدود ١٣.٣%، حيث يعود ذلك أساســا إلى نمو القروض المتعثرة بشــكل كبير في كل من األهلي 

التجاري ومصرف الراجحي. على العموم، في القطاع ككل، ال تزال القروض المتعثرة تمثل ١.١8% من إجمالي القروض، من هنا جاء االتجاه باالنخفاض عن توقعاتنا. 

األهيل

الجزيرة

البالد
الهولندي

ساب

الرياض

الراجحي

سامبا

العربي

االستثمار

التغري يف هامش صايف الفائدة (عن العام السابق)

ق)
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س
 ال
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-٥٠٠ نقطة أساسية

٠ نقطة أساسية

٥٠٠ نقطة أساسية

١٠٠٠ نقطة أساسية

١٥٠٠ نقطة أساسية

٢٠٠٠ نقطة أساسية

٢٥٠٠ نقطة أساسية

-٨٠ نقطة أساسية -٦٠نقطة أساسية  -٤٠نقطة أساسية  -٢٠ نقطة أساسية ٠ نقطة أساسية ٢٠ نقطة أساسية ٤٠ نقطة أساسية ٦٠ نقطة أساسية

املصدر: تقارير الرشكة، السعودي الفرنيس كابيتال، األخرض: التوصية رشاء؛ األحمر: التوصية بيع 

إلى  القروض  معدل  في  التغير  مقابل  الصافي  الربح  عائد  في  التغير   :3 الشكل 

الودائع )الربع الثاني ٢٠١٦ مقابل الربع الثاني ٢٠١5(

الربع األول 
20١٥

الربع الثاني 
20١٥

الربع الثالث 
20١٥

الربع الرابع 
20١٥

الربع األول 
20١6

الربع الثاني 
20١6

التغري عن العام السابق 
)%(

التغري منذ بداية العام 
وحتى تاريخه )%(

األهيل

 ٧.6  26.6  ٣.8٣  ٣.96  ٣.68  ٣.٤٧  ٣.02  ٣.١٣ القروض املتعثرة)مليار ر.س.(

٤ نقطة أساس١١ نقطة أساس١.٤2%١.٤6%١.٤2%١.٤٣%١.2٧%١.٣٥%القروض املتعثرة إىل إجمايل القروض

الجزيرة

 ٥.8  )٥.0( 0.٣8  0.٣6  0.٤٤  0.٤٣  0.٤0 القروض املتعثرة)مليار ر.س.(

2 نقطة أساس-١0 نقطة أساس0.8٥%0.8٣%١.0٥%١.00%0.9٥%القروض املتعثرة إىل إجمايل القروض

البالد

 ١.٧  9.٤  0.٥2  0.٥2  0.٥١  0.٥٥  0.٥0  0.٤8 القروض املتعثرة)مليار ر.س.(

-١0 نقطة أساس-2٣ نقطة أساس١.٣8%١.٣٧%١.٤٧%١.6٥%١.٥٣%١.60%القروض املتعثرة إىل إجمايل القروض

الهولندي

 6.١  6.١  0.9١  0.8٧  0.82  0.8٣  0.86  0.82 القروض املتعثرة)مليار ر.س.(

٤ نقطة أساس-١١ نقطة أساس١.١٥%١.١0%١.06%١.١١%١.١9%١.20%القروض املتعثرة إىل إجمايل القروض

ساب

 0.٤  ١.0  ١.٥٥  ١.٥2  ١.٥2  ١.٥١  ١.٥١  ١.٥١ القروض املتعثرة)مليار ر.س.(

-٤ نقطة أساس-8 نقطة أساس١.١6%١.١٥%١.١9%١.١٥%١.١٧%١.2٣%القروض املتعثرة إىل إجمايل القروض

اإلنماء

 0.0  20.8  0.٤٣  0.٤٣  0.٤١  0.٣9  0.٣٥ القروض املتعثرة)مليار ر.س.(

-٤ نقطة أساس٧ نقطة أساس0.٧0%0.٧٤%0.٧٥%0.٧2%0.6٣%القروض املتعثرة إىل إجمايل القروض

الرياض

 ١.9  ١٤.0  ١.20  ١.٣9  ١.٣6  ١.22  ١.١6  ١.22 القروض املتعثرة)مليار ر.س.(

-٣ نقطة أساس٣ نقطة أساس0.86%0.90%0.92%0.8٧%0.8٤%0.8٧%القروض املتعثرة إىل إجمايل القروض

الراجحي

 ١2.٣  ٣8.٥  ٣.29  ٣.6٧  ٣.2٧  2.9١  2.68  2.6٥ القروض املتعثرة)مليار ر.س.(

١٤ نقطة أساس٣9 نقطة أساس١.٤٣%١.6٥%١.٥١%١.٣٥%١.2٤%١.26%القروض املتعثرة إىل إجمايل القروض

سامبا

 )0.٣( )٣2.8( ١.2٤  ١.١١  ١.١١  ١.09  ١.6٥  ١.6٥ القروض املتعثرة)مليار ر.س.(

-2 نقطة أساس-٤٥ نقطة أساس0.9٥%0.8٣%0.8٤%0.8٤%١.2٤%١.2٧%القروض املتعثرة إىل إجمايل القروض

العربي

 )0.٣( ١2.2  0.90  ١.2٣  ١.2٣  ١.2١  ١.١٧  ١.09 القروض املتعثرة)مليار ر.س.(

-١ نقطة أساس٥ نقطة أساس0.٧٥%١.0٣%١.0٤%١.0٥%١.0٣%0.98%القروض املتعثرة إىل إجمايل القروض

االستثمار

 0.٧  9.2  0.٤٥  0.٤٥  0.٤٤  0.٤٣  0.٤١ القروض املتعثرة)مليار ر.س.(

-١ نقطة أساس١ نقطة أساس0.٧2%0.٧٣%0.٧6%0.٧٤%0.٧١%القروض املتعثرة إىل إجمايل القروض

القطاع

 5.3  ١3.3  ١5.53  ١4.74  ١4.٠7  ١3.8٠  ١3.7١ القروض املتعثرة)مليار ر.س.(

٢ نقطة أساس4 نقطة أساس١.١8٪١.١٦٪١.١4٪١.١٢٪١.١4٪القروض املتعثرة إىل إجمايل القروض
املصدر: الرشكة وتحليالت السعودي الفرنيس كابيتال، منذ بداية العام حتى تاريخه وعن الربع املماثل من العام السابق مقارنة بالربع األول 20١6

 الجدول 5: استمرار السيطرة على القروض المتعثرة عند ١.٢٪ من إجمالي القروض في القطاع

من المرجح انخفاض القروض المتعثرة بشكل حاد في القطاع خالل الربع الثاني ٢٠١٦

التغري يف عائد الربح الصايف )نقطة أساس(

مقابل الربع الثاني 20١٥الربع السابق

١0٣2األهيل

-٤٥-6الجزيرة

١١٥البالد

١02الهولندي

١٥٤8ساب

-66-2٥اإلنماء

-١9٤الرياض

2٣٥2الراجحي

2٧٤١سامبا

٣٣٤١العربي

-١6االستثمار

١4٢٠القطاع

املصدر: تقارير الرشكة، السعودي الفرنيس كابيتال، األخرض: التوصية رشاء؛ األحمر: التوصية بيع 

جدول 4 أداء عائد الربح الصافي للمصارف األفراد
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صفحة 6

قطاع املصارف السعودي 
مراجعة نتائج الربع الثاني ٢٠١٦ 

١٠ أغسطس ٢٠١٦

جاء االرتفاع للربع األول 20١6 عن الربع الســابق بمعدل ٥.٣%. مع ذلك، نحتاج آلن نرى بيانــات الربع الثاني 20١6 الكاملة لتحديد بداية اتجاه 

صعودي حاد بما فيه الكفاية لتبرير انخفاض أداء القطاع عن السوق. جاء االرتفاع الحاد للقروض المتعثرة عن الربع المماثل من العام السابق وعن 

الربع السابق خالل الربع األول 20١6 من مصرف الراجحي والبنك األهلي التجاري. تفوق مصرف الراجحي على التوالي مقارنة بالمؤشر منذ بداية 

العام وحتى تاريخه، بينما سجل البنك األهلي التجاري انخفاض للقروض المتعثرة للربع الثاني 20١6 بحدود ٣%عن الربع السابق. 

فيما يتعلق بالبنوك التي أعلنت عن كامل التفاصيل المالية للربع الثاني 20١6، يوجد مؤشرات إيجابية. أكبر مصرفين البنك األهلي التجاري ومصرف 

الراجحي، أعلن كالهما عن كامل التفاصيل المالية للربع الثاني 20١6، كما أعلن كالهما عن انخفاض القروض المتعثرة بشكل كبير عن الربع السابق 

)انخفاض ٣.2% و١0.٣% عن الربع الســابق على التوالي(. من جانب البنوك األخرى التي أعلنت عن كامل التفاصيل المالية، أعلن البنك الســعودي 

البريطاني فقط عن ارتفاع القروض المتعثرة )ارتفاع ١.6% عن الربع السابق(، جاء معدل القروض المتعثرة لبنك البالد حول مستواه، بينما تراجع 

بنك الرياض )١٣.٧% عن الربع السابق( وتراجع البنك العربي الوطني )26.2% لنفس الفترة(. 

يتم تداول المصارف السعودية بمكرر قيمة دفترية أقل متوسط الخمس سنوات

يتم تداول قطاع البنوك بخصم عن مكرر القيمة الدفترية لمتوســط خمس سنوات مما يعكس مخاوف السوق المتعلقة استدامة العائد على حقوق 

المســاهمين، كما تباطأ نمو الودائع بشــكل حاد ليؤثر على تكلفة التمويل. مع ذلك، يشير الخصم الكبير في التقييم إلى توقع المستثمرين بأخبار 

ســيئة من القطاع. يتمثل السبب في تشــكل هذه المخاطر بارتفاع تكلفة المخاطر الناجمة عن ارتفاع القروض المتعثرة. حتى اآلن، تمت السيطرة 

على القروض المتعثرة مع عدم إشــارة اإلدارة إلى االرتفاع عن مستوى الخطر الطبيعي للبيئة االقتصادية الحالية. من جانب تكلفة التمويل، أشرنا 

من خالل تقرير النظرة على نتائج الربع الثاني 20١6، استقرار معدل السيولة، لقد قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بدعم السيولة في القطاع 

واالقتصاد. شهد الربع الثاني 20١6 نمو العائد على األصول للبدء في التفوق على تكلفة التمويل. 

املصدر: بلومبريغ، الرشكة، تحليالت السعودي الفرنيس كابيتالاملصدر: بلومبريغ، الرشكة، تحليالت السعودي الفرنيس كابيتال

الجزيرةاألهيل الهولنديالبالد ساب الرياضاالنماء االستثمارالعربيسامباالراجحي

 ٤٫٥
أقل قيمة أعىل قيمة متوسط( ٥ سنوات)  مكرر القيمة الدفرتية الحايل

 ٠٫٠

 ٠٫٥

 ١٫٠

 ١٫٥

 ٢٫٠

 ٢٫٥

 ٣٫٠

 ٣٫٥

 ٤٫٠

 ٤٫٥

الجزيرةاألهيل الهولنديالبالد ساب الرياضاالنماء االستثمارالعربيسامباالراجحي

أقل قيمة أعىل قيمة متوسط( ٥ سنوات)  العائد عىل حقوق املساهمني الحايل

 ٪٠

 ٪٥

 ٪١٠

 ٪١٥

 ٪٢٠

 ٪٢٥

 ٪٣٠

 ٪٣٥

الشكل 4: يتم تداول أسهم البنوك بمكرر قيمة دفترية اقل من متوسط خمس سنوات.
الشكل 5:... يبدو أن هذا يعكس قلق المستثمرين أعمق من مجرد ضعف العائد 

على حقوق المساهمين

تفوق صافي ربح ثمان بنوك من أصل احدى عشر بنكا على متوسط التوقعات، يتم تداول سهم الراجحي حول مستوى القطاع
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صفحة ٧

قطاع املصارف السعودي 
مراجعة نتائج الربع الثاني ٢٠١٦ 

١٠ أغسطس ٢٠١٦

مصرف اإلنماء )احتفاظ؛ السعر المستهدف: ١٥.20 ر.س(

مصرف الراجحي )احتفاظ؛ السعر المستهدف: 6١.٥0 ر.س.(

ال يعتبر وضع التمويل في القطاع مقيدا بما فيه الكفاية، بالتالي يبدو ارتفاع تكلفة التمويل جاء نتيجة تراجع نمو الودائع. 

تفوقت صافي الربح على توقعاتنا ومتوســط التوقعات بمقدار ٤% و2% على التوالي. جاء الفارق عن توقعاتنا أساســا بدعم من تفوق الدخل من غير 	 

الفوائد بشكل كبير. 

انخفضت المصاريف بمعدل ١٧% عن الربع المماثل من العام السابق، أعلى بحدود ٤.٧% عن توقعاتنا، وأقل من متوسط التوقعات بحدود ١0%. 	 

استمر عائد الربح الصافي بالتراجع، حيث انخفض بحدود 2٥ نقطة أساس عن الربع السابق و66 نقطة أساس عن الربع المماثل من العام السابق. 	 

ســجل المصرف نســبة النمو األعلى من حيث الودائع من بين البنوك، في ظل ظروف صعبة الرتفاع الودائع. اتحاد كل من تقديم عوائد مرتفعة والنمو 	 

المتزايد لشــبكة الفروع. بما فيه ودائع بقيمة ١ مليار ر.س. من مؤسســة النقد العربي السعودي، بعيدا عن تسهيالت بقيمة ١٥ مليار ر.س. قدمت إلى 

قطاع المصارف لدعم السيولة. 

جاء نمو اإلقراض بشــكل قوي عند 2٤.٥% عن الربع المماثل من العام السابق، أعلى بشــكل كبير عن القطاع عند 8.٥% لنفس الفترة، مما دفع معدل 	 

القروض إلى الودائع البسيط ليصل إلى 90% بدال من 88% في العام السابق. 

تراجع عن توقعاتنا، بينما توافق مع متوســط التوقعات. جاء التراجع من الفارق عن توقعاتنا لكل من صافي الدخل من االســتثمارات والتمويل حيث 	 

انخفــض بحدود 2% وارتفاع المصاريف بحدود ١٣%. تفوق الدخل اإلجمالي على متوســط التوقعات بمعدل ٥%، كما ارتفعت المصاريف عن توقعاتنا 

بحدود ١٣%. 

استمر عائد الربح الصافي باالرتفاع؛ حيث ارتفع عن الربع السابق بحدود 2٣ نقطة أساس. عن الربع المماثل من العام السابق، ارتفع عائد الربح الصافي 	 

بحدود ٥٣ نقطة أساس، والذي يعتبر النمو األقوى في القطاع. 

كان الفارق عن توقعاتنا نتيجة ارتفاع تكاليف الموظفين عن التوقعات، االئتمان ونفقات مخصصات االستثمار. 	 

جاءت الودائع حول مستواها عن الربع المماثل من العام السابق، بينما نمت القروض بمعدل ٧% لنفس الفترة. ارتفع معدل القروض إلى الودائع بحدود 	 

٤69 نقطة أساس عن الربع المماثل من العام السابق ليصل إلى %8٣.

مليون ر.س.
الربع الثاني 

٢٠١٦
الربع األول

٢٠١٦ 
الربع الثاني 

٢٠١5
التغري عن العام 

املايض ٪
توقعاتنا للربع 

الثاني ٢٠١٦
التغري ٪

التوقعات  متوسط 
التغري ٪

غ/م-٣.٤ 6١٣ -٣.0 6١0  ٥89  ٥92 صايف الدخل من الرسوم
٣٣.٣ ١62 -8.٥ 2٣6  ١٤٥  2١6 إيرادات التشغيل األخرى

-٤.2 8٤٣ ٤.٣ ٧٧٥ -٤.٥ 8٤6  ٧٣٤  808 إجمايل الدخل
-9.٧ ٤٤2 ٤.٧ ٣8١ -١٧.0 ٤8١  ٣٤٣  ٣99 مصاريف التشغيل

٢.٠ 4٠١ 3.8 394 ١٢.١ 3٦5  39١  4٠9 صايف الربح

20.0 8١,8٣9  9١,6١١  98,١86 إجمايل األصول
-٣٣.٤ 8,٥68  6,٤0٥  ٥,٧08 االستثمارات

2٤.٥ ٥٣,٣86  60,2٥0  66,٤88 صايف القروض
22.٤ 60,٥89  68,٧8٥  ٧٤,١66 الودائع

 ١٥٤   نقطة أساس 88.١١  8٧.٥9  89.6٥ القروض إىل الودائع
املصدر: الرشكة، تحليالت السعودي الفرنيس كابيتال، *متوسط التوقعات من بلومربغ، **EBITDA: الربح قبل رضيبة الدخل والزكاة واالستهالك واإلطفاء حسب املصادر املتاحة ، غ/م: غري متاح.

مليون ر.س.
الربع الثاني 

٢٠١٦
الربع األول

٢٠١٦ 
الربع الثاني 

٢٠١5
التغري عن العام 

املايض ٪
توقعاتنا للربع 

الثاني ٢٠١٦
التغري ٪

التوقعات  متوسط 
التغري ٪

غ/م-2.2 2,8١8 9.٧ 2,٥١٤  2,٥٧٤  2,٧٥٧ صايف الدخل من الرسوم
١0.2 ١,0٣٧ ١١.9 ١,02١  ١,١2١  ١,١٤٣ إيرادات التشغيل األخرى

٥.٤ ٣,٧0١ ١.2 ٣,8٥٥ ١0.٣ ٣,٥٣٥  ٣,69٥  ٣,900 إجمايل الدخل
١2.٧ ١,6٤0 ١٣.٤ ١,629 ١٥.9 ١,٥9٤  ١,6٧8  ١,8٤8 مصاريف التشغيل

-٠.4 ٢,٠٦١ -7.8 ٢,٢٢٦ 5.7 ١,94١  ٢,٠١7  ٢,٠5٢ صايف الربح

١.٣ ٣2٧,0٧0  ٣2٣,29٧  ٣٣١,٣8١ إجمايل األصول
-٤0.٧ 60,٥٥6  ٤١,١١2  ٣٥,922 االستثمارات

6.6 2١0,62١  2١6,٣9٤  22٤,٥2٣ صايف القروض
0.6 269,٤2٤  26٤,٧8٣  2٧0,9٥8 الودائع

 ٤69   نقطة أساس ٧8.١٧  8١.٧٣  82.86 القروض إىل الودائع
املصدر: الرشكة، تحليالت السعودي الفرنيس كابيتال، *متوسط التوقعات من بلومربغ، **EBITDA: الربح قبل رضيبة الدخل والزكاة واالستهالك واإلطفاء حسب املصادر املتاحة ، غ/م: غري متاح.
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صفحة 8

قطاع املصارف السعودي 
مراجعة نتائج الربع الثاني ٢٠١٦ 

١٠ أغسطس ٢٠١٦

البنك العربي الوطني )شراء؛ السعر المستهدف: 2٥.60 ر.س.(.

بنك الجزيرة )بيع: السعر المستهدف: ١٣.00 ر.س.(.

مليون ر.س.
الربع الثاني 

٢٠١٦
الربع األول

٢٠١٦ 
الربع الثاني 

٢٠١5
التغري عن العام 

املايض ٪
توقعاتنا للربع 

الثاني ٢٠١٦
التغري ٪

التوقعات  متوسط 
التغري ٪

غ/م٣.٧ ١,0٤٧ ١2.0 9٧0  962  ١,086 صايف الدخل من الرسوم
-٥.٣ ٤86 -١٣.٥ ٥٣2  ٥١٤  ٤60 إيرادات التشغيل األخرى

٣.9 ١,٤88 0.9 ١,٥٣٣ 2.9 ١,٥02  ١,٤٧٥  ١,٥٤6 إجمايل الدخل
0.0 ٧28 ٤.9 69٤ 9.2 66٧  ٧26  ٧28 مصاريف التشغيل

7.7 7٦٠ -٢.5 839 -٢.٠ 835  749  8١8 صايف الربح

0.١ ١66,٤2٥  ١66,٥92  ١66,٥٧8 إجمايل األصول
-٣2.0 ٣٣,866  2٣,٧99  2٣,0٣٧ االستثمارات

٥.٧ ١١١,٤90  ١١6,0٤0  ١١٧,8٧٧ صايف القروض
-2.٥ ١٣2,٤١٧  ١٣2,0٣2  ١29,١٥9 الودائع

 ٧0٧   نقطة أساس 8٤.20  8٧.89  9١.2٧ القروض إىل الودائع
املصدر: الرشكة، تحليالت السعودي الفرنيس كابيتال، *متوسط التوقعات من بلومربغ، **EBITDA: الربح قبل رضيبة الدخل والزكاة واالستهالك واإلطفاء حسب املصادر املتاحة ، غ/م: غري متاح.

مليون ر.س.
الربع الثاني 

٢٠١٦
الربع األول

٢٠١٦ 
الربع الثاني 

٢٠١5
التغري عن العام 

املايض ٪
توقعاتنا للربع 

الثاني ٢٠١٦
التغري ٪

التوقعات  متوسط 
التغري ٪

غ/م2.٧ ٣٧٥ -٤.٥ ٤0٣  ٣٧0  ٣8٥ صايف الدخل من الرسوم
0.٥ ١9٤ -٧٥.0 ٧8١  ٤0٣  ١9٥ إيرادات التشغيل األخرى

٧.2 ٥٤١ ١.9 ٥69 -٥١.0 ١,١8٤  ٧٧٣  ٥80 إجمايل الدخل
٥.8 ٣80 -0.2 ٤0٣ -١0.٣ ٤٤8  ٣92  ٤02 مصاريف التشغيل

١٠.٦ ١٦١ 7.٢ ١٦٦ -75.8 73٦  38١  ١78 صايف الربح

١.١ 6٧,6٣0  6٥,٧0٤  68,٣٥2 إجمايل األصول
٤2.٥ ١١,٥٣0  ١٣,6٤2  ١6,٤٣٤ االستثمارات

٤.٣ ٤2,٤0١  ٤٣,٣22  ٤٤,2١2 صايف القروض
-9.٣ ٥٥,962  ٥0,6٥٥  ٥0,٧٣0 الودائع

 ١,١٣8   نقطة أساس ٧٥.٧٧  8٥.٥2  8٧.١٥ القروض إىل الودائع
املصدر: الرشكة، تحليالت السعودي الفرنيس كابيتال، *متوسط التوقعات من بلومربغ، **EBITDA: الربح قبل رضيبة الدخل والزكاة واالستهالك واإلطفاء حسب املصادر املتاحة ، غ/م: غري متاح.

تراجع صافي ربح البنك عن توقعاتنا بمعدل ٣%، بينما تفوق على متوسط التوقعات بارتفاع %8.	 

جاء صافي الدخل من االســتثمارات والتمويل أعلى من توقعاتنا )ارتفاع ١2% عن الربع المماثل من العام السابق(، بدعم من ارتفاع عائد الربح الصافي 	 

بشكل حاد )ارتفاع ٣٣ نقطة أساس عن ألربع السابق( ليصل إلى 08.٣%.

ارتفعت المصاريف بمعدل 9% عن الربع المماثل من العام السابق )ارتفاع ٥% عن توقعاتنا(. جاء الفارق عن توقعاتنا على األغلب من ارتفاع مخصصات 	 

خسائر االئتمان عن المتوقع. 

كان نمو الودائع حول مستوى القطاع، بينا جاء معدل نمو الودائع عن الربع المماثل من العام السابق عند 6% مقابل 8.٥% للقطاع. اتسع معدل القروض 	 

إلى الودائع بحدود 9١% بالتوافق مع النمو السلبي للودائع مما يشير إلى احتمالية نمو اإلقراض خالل الفترة المتبقية من العام. 

تفوقت صافي الربح على توقعاتنا ومتوســط التوقعات بمقدار ٤% و2% على التوالي. جاء الفارق عن توقعاتنا أساســا بدعم من تفوق الدخل من غير 	 

الفوائد بشكل كبير. 

انخفضت المصاريف بمعدل ١٧% عن الربع المماثل من العام السابق، أعلى بحدود ٤.٧% عن توقعاتنا، وأقل من متوسط التوقعات بحدود ١0%. 	 

استمر عائد الربح الصافي بالتراجع، حيث انخفض بحدود 2٥ نقطة أساس عن الربع السابق و66 نقطة أساس عن الربع المماثل من العام السابق. 	 

ســجل المصرف نســبة النمو األعلى من حيث الودائع من بين البنوك، في ظل ظروف صعبة الرتفاع الودائع. اتحاد كل من تقديم عوائد مرتفعة والنمو 	 

المتزايد لشــبكة الفروع. بما فيه ودائع بقيمة ١ مليار ر.س. من مؤسســة النقد العربي السعودي، بعيدا عن تسهيالت بقيمة ١٥ مليار ر.س. قدمت إلى 

قطاع المصارف لدعم السيولة. 

جاء نمو اإلقراض بشــكل قوي عند 2٤.٥% عن الربع المماثل من العام السابق، أعلى بشــكل كبير عن القطاع عند 8.٥% لنفس الفترة، مما دفع معدل 	 

القروض إلى الودائع البسيط ليصل إلى 90% بدال من 88% في العام السابق. 

تفوق صافي الربح للربع الثاني 20١6على توقعاتنا ومتوسط التوقعات بمقدار ٧% و١١% على التوالي. جاء التفوق على توقعاتنا بدعم من ارتفاع صافي 	 

الدخل من االستثمارات والتمويل عن توقعاتنا بحدود ٧.%2. 

اســتمر عائد الربح الصافي باالنخفاض، ليقف عند 2.٥٤%، بانخفاض 6 نقاط أســاس عن الربع السابق و٤٥ نقطة أساس عن الربع المماثل من العام 	 

السابق.

تراجع نمو كل من الودائع والقروض عن القطاع، بينما ارتفع معدل القروض إلى الودائع البسيط بحدود 8٧% مقابل ٧6% في العام السابق. 	 

يخطط البنك لطرح أســهم حقوق أولوية بقيمة ٣ مليار ر.س. سيقوم هذا بالتخفيف من أثر تداول خيارات الشراء على صكوك الشريحة الثانية كما قد 	 

يسمح باتساع االئتمان بشكل كبير. 

يتم تداول سهم البنك بأقل من سعرنا المستهدف والبالغ ١٣.00 ر.س. مع ذلك، نستمر في التوصية لسهم البنك على أساس “بيع”. 	 



للجمهور

السعودي الفرنيس كابيتال هي رشكة مرخصة من قبل هيئة السوق املالية برتخيص رقم )٣٧-١۱۱٥٣(

صفحة 9

قطاع املصارف السعودي 
مراجعة نتائج الربع الثاني ٢٠١٦ 

١٠ أغسطس ٢٠١٦

بنك البالد )بيع؛ السعر المستهدف: ١6.60 ر.س.(.

البنك األهلي التجاري )احتفاظ؛ السعر المستهدف: ١.٥0 ر.س.(

مليون ر.س.
الربع الثاني 

٢٠١٦
الربع األول

٢٠١٦ 
الربع الثاني 

٢٠١5
التغري عن العام 

املايض ٪
توقعاتنا للربع 

الثاني ٢٠١٦
التغري ٪

التوقعات  متوسط 
التغري ٪

غ/م١.٥ ٣٣6 ١9.0 28٧  ٣٣٤  ٣٤١ صايف الدخل من الرسوم
١.0 29٣ -0.8 298  29٣  296 إيرادات التشغيل األخرى

١.2 6٣0 ١.2 629 8.9 ٥8٥  62٧  6٣٧ إجمايل الدخل
6.١ ٤2٧ ٣.6 ٤٣٧ ١9.٧ ٣٧8  ٤٥٣  ٤٥٣ مصاريف التشغيل

-9.٢ ٢٠3 -4.٢ ١9٢ -١٠.9 ٢٠7  ١75  ١84 صايف الربح

١0.٧ ٤9,١٤٣  ٥٤,٣6٤  ٥٤,٤١٣ إجمايل األصول
2٧.٣ 2,٣٥١  ٣,002  2,99٣ االستثمارات

١6.6 ٣١,68٣  ٣٧,٣٣١  ٣6,9٣0 صايف القروض
١0.0 ٣8,٣02  ٤٣,928  ٤2,١١8 الودائع

 ٤96 نقطة أساس  82.٧2  8٤.98  8٧.68 القروض إىل الودائع
املصدر: الرشكة، تحليالت السعودي الفرنيس كابيتال، *متوسط التوقعات من بلومربغ، **EBITDA: الربح قبل رضيبة الدخل والزكاة واالستهالك واإلطفاء حسب املصادر املتاحة ، غ/م: غري متاح.

مليون ر.س.
الربع الثاني 

٢٠١٦
الربع األول

٢٠١٦ 
الربع الثاني 

٢٠١5
التغري عن العام 

املايض ٪
توقعاتنا للربع 

الثاني ٢٠١٦
التغري ٪

التوقعات  متوسط 
التغري ٪

غ/م-2.9 ٣,٤8١ 8.٣ ٣,١2٣  ٣,٣٣٥  ٣,٣8١ صايف الدخل من الرسوم
6.٣ ١,١٧٤ ٧.6 ١,١60  ١,٣٥9  ١,2٤8 إيرادات التشغيل األخرى

0.٧ ٤,٥98 -0.6 ٤,6٥٥ 8.١ ٤,28٣  ٤,69٤  ٤,629 إجمايل الدخل
٥.١ 2,08٥ 6.١ 2,06٥ ١٤.١ ١,920  2,06٣  2,١9١ مصاريف التشغيل

-3.٠ ٢,5١3 -5.9 ٢,59٠ 3.٢ ٢,3٦3  ٢,٦3١  ٢,438 صايف الربح

-١.9 ٤6١,٤06  ٤٥٣,26٧  ٤٥2,6٧2 إجمايل األصول
-2٤.١ ١٥١,١٤2  ١١9,886  ١١٤,٧28 االستثمارات

١٣.0 2٣٤,282  26٥,٣٤١  26٤,٧66 صايف القروض
-١2.8 ٣60,9٧٧  ٣26,098  ٣١٤,٧08 الودائع

 ١,92٣   نقطة أساس 6٤.90  8١.٣٧  8٤.١٣ القروض إىل الودائع
املصدر: الرشكة، تحليالت السعودي الفرنيس كابيتال، *متوسط التوقعات من بلومربغ، **EBITDA: الربح قبل رضيبة الدخل والزكاة واالستهالك واإلطفاء حسب املصادر املتاحة ، غ/م: غري متاح.

كانت اإليرادات أقل من توقعاتنا ومن متوسط التوقعات بمقدار ٤% و9% على التوالي. جاء التراجع عن توقعاتنا بشكل كبير من ارتفاع النفقات التشغيلية 	 

عن المتوقع. 

ارتفع عائد الربح الصافي بمعدل ١١ نقطة أساس عن الربع السابق و٥ نقاط أساس عن الربع المماثل من العام السابق، أعلى من توقعاتنا. 	 

تعافى نمو الودائع بمعدل ١0% عن الربع المماثل من العام السابق، مع هذا تراجع عن الربع السابق بمعدل ٤%. تفوق نمو القروض على القطاع بحدود 	 

الضعف، بارتفاع ١٧% عن الربع المماثل من العام السابق. ارتفع معدل القروض إلى الودائع إلى 88% مقابل 8٣% العام السابق. 

تستمر التكلفة إلى الدخل بإثارة المخاوف، حيث ارتفعت من 6٥% في الربع الثاني 20١٥ لتصل إلى ٧١% في الربع الثاني 20١6. 	 

يتم تداول سهم البنك حول مستوى السعر المستهدف والبالغ ١6.60 ر.س. مع ذلك، نستمر في التوصية لسهم البنك على أساس “بيع”. 	 

تراجع صافي الربح عن متوسط التوقعات بحدود ٣% نتيجة ارتفاع المصاريف التشغيلية عن المتوقع. جاء نمو المصاريف التشغيلية عن الربع المماثل 	 

من العام السابق بدعم من ارتفاع مخصصات خسائر االئتمان، والمصاريف العامة واإلدارية ومصاريف اإليجار.

ارتفع عاد الربح الصافي بحدود ١0 نقاط أساس عن الربع السابق ليصل إلى ٣.٥6%.	 

تفوق الدخل من غير الفوائد على توقعاتنا بمعدل 6% بدعم من ارتفاع الرسوم والدخل من صرف العمالت عن المتوقع. 	 

جاء نمو الودائع ضعيف جدا بانخفاض ١2.8% عن الربع المماثل من العام السابق )مقابل انخفاض 2.٤% للقطاع عن الربع المماثل من العام السابق(، 	 

يعود ذلك على األغلب من الســحب من القطاعات الحكومية وشــبه الحكومية، بينما جاء معدل القروض قوي بمعدل ١٣% )تفوق على القطاع بمعدل 

8.٥% عن الربع المماثل من العام السابق(. بناء على ذلك، ارتفع معدل القروض إلى الودائع البسيط كبير بحدود ١.92٣ نقطة أساس ليصل ال %8٤.١. 

يشير التراجع عن الربع السابق بحدود ٣.٥% إلى احتمالية حدوث تدني أخر في الودائع. 	 

ارتفع معدل القروض المتعثرة بشكل كبير بحدود 26.8% عن الربع المماثل من العام السابق، بينما انخفضت بحدود ٣% عن الربع السابق. بلغت نسبة 	 

التأثر ١.٤2% خالل الربع الثاني 20١6، تستمر تحت السيطرة نظرا إلى قوة الرسملة والمخصص االحتياطي. 



للجمهور

السعودي الفرنيس كابيتال هي رشكة مرخصة من قبل هيئة السوق املالية برتخيص رقم )٣٧-١۱۱٥٣(

صفحة ١0

قطاع املصارف السعودي 
مراجعة نتائج الربع الثاني ٢٠١٦ 

١٠ أغسطس ٢٠١٦

بنك الرياض )احتفاظ؛ السعر المستهدف: ١2.80 ر.س.(

مجموعة سامبا المالية )شراء؛ السعر المستهدف: ٣١.١0 ر.س.(.

مليون ر.س.
الربع الثاني 

٢٠١٦
الربع األول

٢٠١٦ 
الربع الثاني 

٢٠١5
التغري عن العام 

املايض ٪
توقعاتنا للربع 

الثاني ٢٠١٦
التغري ٪

التوقعات  متوسط 
التغري ٪

غ/م9.8 ١,2٣9 ٥.2 ١,29٣  ١,2٥٧  ١,٣60 صايف الدخل من الرسوم
2٧.٣ ٥2٤ -2٣.8 8٧٥  ٧20  66٧ إيرادات التشغيل األخرى

٤.6 ١,9٣8 ١٥.0 ١,٧6٣ -6.٥ 2,١68  ١,9٧٧  2,02٧ إجمايل الدخل
١.6 86٧ ٣.8 8٤9 -١٥.٣ ١,0٤0  80٣  88١ مصاريف التشغيل

7.٠ ١,٠7١ ٢5.4 9١4 ١.٦ ١,١٢8  ١,١74  ١,١4٦ صايف الربح

2.٤ 222,٤8٤  22٧,00١  22٧,٧٧6 إجمايل األصول
-9.9 ٤٧,٤٧٥  ٤٣,٣99  ٤2,٧8٧ االستثمارات

١2.8 ١٣٧,١02  ١٥2,٥6٤  ١٥٤,66٧ صايف القروض
-١.8 ١6٧,0٧٥  ١6٥,١9٥  ١6٤,0٤٣ الودائع

 ١,222   نقطة أساس 82.06  92.٣٥  9٤.28 القروض إىل الودائع
املصدر: الرشكة، تحليالت السعودي الفرنيس كابيتال، *متوسط التوقعات من بلومربغ، **EBITDA: الربح قبل رضيبة الدخل والزكاة واالستهالك واإلطفاء حسب املصادر املتاحة ، غ/م: غري متاح.

مليون ر.س.
الربع الثاني 

٢٠١٦
الربع األول

٢٠١٦ 
الربع الثاني 

٢٠١5
التغري عن العام 

املايض ٪
توقعاتنا للربع 

الثاني ٢٠١٦
التغري ٪

التوقعات  متوسط 
التغري ٪

غ/م0.2 ١,٣٣6 ١٥.١ ١,١6٣  ١,2٥2  ١,٣٣9 صايف الدخل من الرسوم
-٧.٧ 68٤ -١9.8 ٧86  6٧١  6٣١ إيرادات التشغيل األخرى

١.٤ ١,9٤٣ -2.٥ 2,020 ١.١ ١,9٤9  ١,92٣  ١,9٧0 إجمايل الدخل
-2.٧ 6٧٤ -2.١ 6٧0 6.٤ 6١6  66٣  6٥6 مصاريف التشغيل

3.٦ ١,٢٦9 -٢.7 ١,35٠ -١.4 ١,333  ١,٢٦٠  ١,3١4 صايف الربح

٣.6 22٥,9٣0  2٣٥,2٤٥  2٣٣,992 إجمايل األصول
-٤.٤ 6١,٣٤6  6٣,2٣2  ٥8,6٥٤ االستثمارات

0.0 ١٣0,882  ١٣2,٣٥9  ١٣0,820 صايف القروض
0.٧ ١٧0,88١  ١٧8,٣٣2  ١٧2,١2١ الودائع

 )٥9(  نقطة أساس ٧6.٥9  ٧٤.22  ٧6.00 القروض إىل الودائع
املصدر: الرشكة، تحليالت السعودي الفرنيس كابيتال، *متوسط التوقعات من بلومربغ، **EBITDA: الربح قبل رضيبة الدخل والزكاة واالستهالك واإلطفاء حسب املصادر املتاحة ، غ/م: غري متاح.

تفوق صافي ربح البنك على توقعاتنا بهامش كبير )ارتفاع 2٥%( ومتوســط التوقعات بمعــدل ٧%. مقارنة بتوقعاتنا، تفوق كل من صافي الدخل من 	 

االستثمارات والتمويل وصافي الدخل من غير الفوائد على توقعاتنا بحود ١0% و%2٧. 

ارتفع عائد الربح الصافي بمعدل 2.٧6% مقارنة بتوقعاتنا في حالة التحســن االسمي فقط، مقابل 2.٥٧% خالل الربع األول 20١6. بالرغم من ذلك ما 	 

زال عائد الربح الصافي أضعف من العام السابق )انخفاض ٤ نقاط أساس(.

تراجعت المصاريف بمعدل ١٥% عن الربع المماثل من العام السابق، في الغالب جاء ذلك على حساب انخفاض مخصصات المصاريف. 	 

انخفضت الودائع بمعدل 2% عن الربع المماثل من العام الســابق، أعلى بقليل عن القطاع، ولكن نظرا العتمادها الكبير نســبيا على الودائع الحكومية / 	 

شبه الحكومية؛ نعتقد أنه يستلزم استخدام شبكة الفروع بشكل فعال وذلك لرفع الودائع. 

مع معدل القروض إلى الودائع البسيط عند 9٤%، ال يبدو نمو اإلقراض بشكل قوي أمر ثابت )١٣% عن الربع المماثل من العام السابق(. 	 

تراجــع صافي ربح المجموعة عن توقعاتنا بمعدل ٣%، بينما تفوق على متوســط التوقعات بمعدل ٤%. جاء صافي الدخل من االســتثمارات والتمويل 	 

بالتوافق مــع توقعاتنا، بينما تراجع صافي الدخل من الفوائد عــن توقعاتنا بمعدل 8%. جاء تراجع الدخل من غير الفوائد نتيجة انخفاض مكاســب 

االستثمارات من غير أغراض المتاجرة عن المتوقع. 

مع ذلك، جاءت المصاريف أقل من توقعاتنا ومن متوسط التوقعات بمعدالت بلغت 2% و٣% على التوالي. 	 

شــهدت المجموعة نمو للودائع بشكل قوي خالل الربع األول 20١6 والذي تراجع بشكل جزئي خالل الربع الثاني 20١6، مع ارتفاع الودائع بمعدل ١% 	 

عن الربع المماثل من العام الســابق. تراجعت الودائع تحت الطلب  بشكل حاد، انخفاض ٥% منذ بداية العام وحتى تاريخه، لتشكل الودائع تحت الطلب  

62% حاليا من إجمالي الودائع مقابل 6٥% في العام 20١٥. 

اســتمرت سامبا في الوضع المحافظ، مع نمو القروض بشكل ثابت عن الربع المماثل من العام السابق، بينما كان معدل القروض إلى الودائع عند أدنى 	 

حد في القطاع ٧6%. 

سجلت القروض المتعثرة ارتفاع حاد في الربع الثاني 20١6، بارتفاع ١0% عن الربع السابق. ارتفع معدل التأثر بحدود 0.9٥%، أعلى معدل منذ الربع 	 

الثاني 20١٥. 



للجمهور
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صفحة ١١

قطاع املصارف السعودي 
مراجعة نتائج الربع الثاني ٢٠١٦ 

١٠ أغسطس ٢٠١٦

البنك السعودي البريطاني )شراء؛ السعر المستهدف: 29.20 ر.س.(

البنك السعودي الهولندي )احتفاظ: السعر المستهدف: ١٥.٣0ر.س.(.

مليون ر.س.
الربع الثاني 

٢٠١٦
الربع األول

٢٠١٦ 
الربع الثاني 

٢٠١5
التغري عن العام 

املايض ٪
توقعاتنا للربع 

الثاني ٢٠١٦
التغري ٪

التوقعات  متوسط 
التغري ٪

غ/م-0.8 ١,١92 ١0.8 ١,06٧  ١,١١٧  ١,١82 صايف الدخل من الرسوم
-١.9 ٥90 -٤.8 608  6٧9  ٥٧9 إيرادات التشغيل األخرى

١.٣ ١,٧٣8 -١.2 ١,٧82 ٥.١ ١,6٧٥  ١,٧96  ١,٧6١ إجمايل الدخل
-٤.١ 6٣6 -٣.0 629 ١٣.٤ ٥٣8  6٥٤  6١0 مصاريف التشغيل

4.4 ١,١٠٢ -٠.٢ ١,١53 ١.٢ ١,١37  ١,١4٢  ١,١5١ صايف الربح

-0.2 ١92,٣28  ١9١,٧9٤  ١9١,8٧١ إجمايل األصول
-٣٧.0 ٤٤,6١٧  28,٥6٣  28,١29 االستثمارات

٣.٣ ١26,9٥8  ١29,98٣  ١٣١,١0١ صايف القروض
-0.6 ١٥١,١0٣  ١٥١,٥2٧  ١٥0,269 الودائع

 ٣22   نقطة أساس 8٤.02  8٥.٧8  8٧.2٤ القروض إىل الودائع
املصدر: الرشكة، تحليالت السعودي الفرنيس كابيتال، *متوسط التوقعات من بلومربغ، **EBITDA: الربح قبل رضيبة الدخل والزكاة واالستهالك واإلطفاء حسب املصادر املتاحة ، غ/م: غري متاح.

مليون ر.س.
الربع الثاني 

٢٠١٦
الربع األول

٢٠١٦ 
الربع الثاني 

٢٠١5
التغري عن العام 

املايض ٪
توقعاتنا للربع 

الثاني ٢٠١٦
التغري ٪

التوقعات  متوسط 
التغري ٪

غ/م-8.٧ 66٧ 8.0 ٥6٤  ٥9٧  609 صايف الدخل من الرسوم
١0.٥ ٣0٧ -٥.6 ٣60  ٣١9  ٣٣9 إيرادات التشغيل األخرى

٣.0 92١ -2.6 9٧٤ 2.٧ 92٣  9١6  9٤8 إجمايل الدخل
-٧.٤ ٤٤١ 0.٤ ٤0٧ 6.٤ ٣8٤  ٤0٤  ٤09 مصاريف التشغيل

١٢.٦ 479 -4.8 5٦7 ٠.١ 539  5١٢  54٠ صايف الربح

6.2 ١02,2٧٣  ١08,٥89  ١08,6٣٥ إجمايل األصول
١.٣ 20,٥٥١  22,٤2٥  20,8١6 االستثمارات

9.0 ٧١,٤66  ٧8,٣٧0  ٧٧,900 صايف القروض
٣.٤ 8٣,٥6٣  8٥,٥٤8  86,٤١٤ الودائع

 ٤6٣   نقطة أساس 8٥.٥2  9١.6١  90.١٥ القروض إىل الودائع
املصدر: الرشكة، تحليالت السعودي الفرنيس كابيتال، *متوسط التوقعات من بلومربغ، **EBITDA: الربح قبل رضيبة الدخل والزكاة واالستهالك واإلطفاء حسب املصادر املتاحة ، غ/م: غري متاح.

جاء صافي الربح بالتوافق مع توقعاتنا بينما تفوق على متوسط التوقعات بمعدل ٤.٤%.	 

ارتفع عائد الربح الصافي بشــكل كبير بحدود ١٥ نقطة أساس عن الربع السابق. عن الربع المماثل من العام السابق، ارتفع عائد الربح الصافي بحدود 	 

٤8 نقطة أســاس، والذي يعتبر النمو الثاني األقوى في القطاع بعد مصرف الراجحي. بلغ عائد الربح الصافي 2.9٧% خالل الربع الثاني 20١6 مقابل 

2.82% و 2.٤9% خالل الربع األول 20١6 والربع الثاني 20١٥ على التوالي. 

ارتفعت المصاريف بمعدل ١٣% عن الربع المماثل من العام السابق، مما يعكس ارتفاع المصاريف العمومية واإلدارية. مع ذلك، جاءت المصاريف بمعدل 	 

٣% و٤% أقل من توقعاتنا ومن متوسط التوقعات على التوالي. 

ارتفع معدل القروض المتعثرة عن الربع السابق بمعدل ١.6% وبمعدل ٣% عن الربع المماثل من العام السابق، مما نتج عنه نسبة تأثر بحدود ١.١6%. 	 

كان معدل اإلقراض مقيد عند ٣.٣% عن الربع المماثل من العام الســابق، بينما كانت الودائع حول مستواها. ارتفع معدل القروض إلى الودائع إلى %8٧ 	 

مقابل 8٤% العام السابق. 

تراجع صافي ربح البنك السعودي الهولندي عن توقعاتنا بمعدل ٥%، بينما تفوق على متوسط التوقعات بمعدل ١٣%. مقابل توقعاتنا، تراجع أداء صافي 	 

الدخل من االســتثمارات والتمويل بمعدل 9% نتيجة إلى ضعف عائد الربح الصافي عن المتوقع. جاء هذا بشكل جزئي نتيجة إلى ارتفاع الدخل من غير 

الفوائد عن المتوقع.

ارتفع صافي عائد الربح الصافي بحدود ١0 نقاط أساس عن الربع السابق مقابل ١٥ نقطة أساس للقطاع، ليصل إلى 2.٤٧% مقابل 2.٣٧% و ٤٥.%2 	 

خالل الربع األول والربع الثاني على التوالي. 

كان البنك الســعودي الهولندي من بين البنوك التي حددناها في بداية التقرير والذي من المتوقع أن يشهد ارتفاع في تكلفة التمويل بشكل أكثر حدة من 	 

العائد على ربح األصول، كما ارتفعت أسعار الفائدة.. قد يتحول االتجاه في الوقت الحالي.

تفوقت الودائع على القطاع حيث نمت بمعدل ٣.٤% عن الربع المماثل من العام السابق، كما نما معدل القروض بارتفاع 9% عن الربع المماثل من العام 	 

السابق. ارتفع معدل القروض إلى الودائع إلى 90% مقابل 86% العام السابق.

ارتفعت القروض المتعثرة عن الربع السابق بمعدل ٤%، مما يدفع نسبة التأثر إلى االرتفاع بحدود ٥ نقاط أساس ليصل إلى ١.١٥%. 	 



للجمهور

السعودي الفرنيس كابيتال هي رشكة مرخصة من قبل هيئة السوق املالية برتخيص رقم )٣٧-١۱۱٥٣(

صفحة ١2

قطاع املصارف السعودي 
مراجعة نتائج الربع الثاني ٢٠١٦ 

١٠ أغسطس ٢٠١٦

البنك السعودي لالستثمار )احتفاظ: السعر المستهدف: ١٣.60 ر.س.(

مليون ر.س.
الربع الثاني 

٢٠١٦
الربع األول

٢٠١٦ 
الربع الثاني 

٢٠١5
التغري عن 

العام املايض ٪
توقعاتنا للربع 

الثاني ٢٠١٦
التغري ٪

التوقعات  متوسط 
التغري ٪

غ/م-١.9 ٤29 -2.٤ ٤٣١  ٤١٣  ٤2١ صايف الدخل من الرسوم
9.٤ ١٧٥ -8.6 2١0  ١٧8  ١92 إيرادات التشغيل األخرى

٣.١ ٥9٤ ١.٤ 60٤ -٤.٤ 6٤١  ٥9١  6١2 إجمايل الدخل
2.6 28٤ -٤.٧ ٣0٥ ١2.8 2٥8  ٣8١  29١ مصاريف التشغيل

3.5 3١١ 7.5 ٢99 -١٦.٠ 383  ٢١٠  3٢١ صايف الربح

٣.8 92,٥09  96,٥0٤  96,0٥٥ إجمايل األصول
-١٥.٤ 2٤,١82  ١8,992  20,٤60 االستثمارات

٧.١ ٥٧,١٧٤  6١,6١٥  6١,2٥١ صايف القروض
-٣.٤ ٧0,٤٧٧  ٧0,68٧  68,08٧ الودائع

 88٤   نقطة أساس 8١.١2  8٧.١٧  89.96 القروض إىل الودائع
املصدر: الرشكة، تحليالت السعودي الفرنيس كابيتال، *متوسط التوقعات من بلومربغ، **EBITDA: الربح قبل رضيبة الدخل والزكاة واالستهالك واإلطفاء حسب املصادر املتاحة ، غ/م: غري متاح.

تفوقت اإليرادات على توقعاتنا ومتوســط التوقعات بمقدار 8% و٤% على التوالي. جاء الفــارق عن توقعاتنا بدعم من ارتفاع الدخل من غير الفوائد عن 	 

المتوقع بمعدل )9 نقاط أساس(، وانخفاض المصاريف عن المتوقع )انخفاض ٥%(.

جاء عائد الربح الصافي حول مستواه عن الربع السابق )ارتفاع ١ نقطة أساس(، بينما انخفض بمعدل 6 نقاط أساس عن الربع المماثل من العام السابق. 	 

ارتفع الدخل من غير الفوائد عن المتوقع بدعم من ارتفاع مكاســب االستثمارات من غير أغراض المتاجرة عن المتوقع، بينما شكل انخفاض مخصصات 	 

التكاليف عن المتوقع عامل لتراجع المصاريف عن الربع السابق. على العموم، ارتفعت المصاريف بمعدل ١٣% عن الربع المماثل من العام السابق. 

تراجعت الودائع بمعدل ٣% عن الربع المماثل من العام السابق، بينما نما اإلقراض بمعدل ٧% حيث تم تمويله من االستثمارات. اتسع معدل القروض إلى 	 

الودائع بمعدل 90% بارتفاع 88٤ نقطة أساس عن الربع المماثل من العام السابق.
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صفحة ١٣

قسم األبحاث واملشورة

إطار العمل بالتوصيات

رشاء
 توقع ارتفاع أداء سهم الرشكة تحت التغطية يف هذا التقرير مقارنة بالقطاع أو السوق الرئييس.

احتفاظ

 توقع توافق أداء سهم الرشكة تحت التغطية يف هذا التقرير مقارنة بالقطاع أو السوق الرئييس.

بيع

 توقع تراجع أداء سهم الرشكة تحت التغطية يف هذا التقرير مقارنة بالقطاع أو السوق الرئييس.

السعودي الفرنيس كابيتال 

مركز االتصال | 9999 ١2٥ 800

www.sfc.sa 
 

سجل تجاري رقم | ١0١02٣۱2١٧

قسم األبحاث واملشورة

صندوق بريد 2٣٤٥٤

الرياض ١١٤26

اململكة العربية السعودية

املركز الرئييس – الرياض

research&advisory@fransicapital.com.sa
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صفحة ١٤

تم اعداد هذا التقرير من قبل رشكة الســعودي الفرنيس كابيتال، رشكة اســتثمارية متخصصة لخدمات البنوك االســتثمارية، ادارة األصول، الوساطة، األبحاث، 

وخدمات الحافظ األمني. يمكن أن يكون لرشكة السعودي الفرنيس كابيتال أو رشكتها التابعة عالقة بالرشكة محل هذا التقرير و/أو أوراقها املالية.

يعتمد هذا التقرير عــىل املعلومات املتاحة للعموم والتي نعتقد بثقتها، ولكننا ال نقدمها كمعلومات دقيقــة أو مكتملة، وبالتايل ال يجب االتكال عليها كمعلومات 

متكاملــة أو دقيقة. وعليــه، ال نقدم أو نضمن، ال رصاحة وال ضمناً، وينبغي أن ال يعول عىل عدالة أو دقة أو اكتمــال أو صحة املعلومات واآلراء املتضمنة يف هذا 

التقرير.

تم اعداد هذا التقرير ألغراض املعلومات العامة فقط، وال يسمح بإعادة انتاجه أو توزيعه ألي شخص. ال يعترب هذا التقرير دعوة أو عرضاً لرشاء أو بيع أي أوراق 

مالية. لم يأخذ التقرير يف االعتبار موائمة االســتثمار لطبيعة املستثمر. تحديداً، لم يتم خصيص هذا التقرير ليالئم أهداف استثمارية محددة، أو وضع مايل معني، 

أو درجة املخاطر املرغوبة، أو احتياجات أي شــخص متلقي لهذا التقرير. تنصح رشكة الســعودي الفرنيس كابيتال بشدة أي مستثمر محتمل أن يطلب إرشاد 

قانوني، محاسبي ومايل لدى اتخاذ القرار حول االســتثمار يف األوراق املالية ومالئمتها ملتطلباته/متطلباتها. تتضمن أي توصيات استثمارية متضمنة يف التقرير 

املخاطر والعوائد املتوقعة.

إن رشكة السعودي الفرنيس كابيتال غري مسؤولة، بإجمايل القوانني واألنظمة املطبقة، عن أي خسارة ناتجة عن هذا التقرير أو أي من محتوياته أو ما يتعلق به. قد 

ال تتحقق التوقعات املستقبلية الخاصة بالتوقعات املالية وتقديرات القيمة العادلة. إن جميع اآلراء والتقديرات املتضمنة يف التقرير تعتمد عىل رأي رشكة السعودي 

الفرنيس كابيتال بتاريخ اعداد التقرير، والتي يمكن أن تتغري دون إشعار. إن األداء املايض ألي استثمار ال يعكس بالرضورة النتائج املستقبلية. قيمة األوراق املالية، 

أو الدخل منها، أو أسعارها أو عمالتها، يمكن أن ترتفع أو تنخفض. من املحتمل أن يسرتجع املستثمر قيمة أقل من قيمة االستثمار الفعيل. أيضاً، يمكن أن يخضع 

االســتثمار إىل رسوم عىل االستثمار يف األوراق املالية. يمكن أن يؤدي التغري يف أسعار رصف العمالت إىل تغريات كبرية يف قيمة أو سعر أو الدخل من ورقة مالية. ال 

يسمح بإعادة انتاج هذا التقرير أو أي أجزاء منه دون الحصول عىل املوافقة الخطية من رشكة السعودي الفرنيس كابيتال. ال يجوز توزيع هذا التقرير أو نسخ منه 

خارج اململكة العربية السعودية حيث من املمكن أن يكون توزيعه ممنوع قانوناً. يجب عىل األشخاص مستلمي التقرير أن يكونوا عىل دراية بمثل هذا املنع وااللتزام 

مثل هذه القيود. باستالم هذا التقرير، يوافق املستلم عىل االلتزام بالقيود السابقة.
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