
 
 

 
 

 البنوك السعودية
4102الربع الثاني  –تقرير نظرة عامة   

 الوساطة تعزز الدخل 

 حيث  األهلي التجاري(ي الرياض و )جميع البنوك بإستثناء بنك بدأ هذا العام على تباين بالنسبة لنتائج البنوك السعودية التي نقوم بتغطيتها
بالفترة المماثلة من العام  % مقارنة  2بنسبة  نموه % مقابل تقديراتنا التي كانت تشير إلى 8إجمالي اإليرادات للربع األول بنسبة نما 

 يعود برفع اإليرادات و أتعاب الخدمات المصرفيةساهمت حيث  ديرات بشكل طفيف،التقدون جاء صافي دخل العموالت  يمافالماضي. 
% مقارنة  42بنسبة  4102ارتفعت قيمة تداوالت األسهم في الربع األول من عام كما لوساطة. لخدمات القوي إلى النشاط ا الفضل

بإستثناء مصرف  أتعاب الخدمات البنكيةمن سجلت البنوك إرتفاعا  في الدخل وقد مليار لاير.  268بالفترة المماثلة من العام الماضي لتبلغ 
لفترة % مقارنة  با48كبر المستفيدين بتسجيله إلرتفاع استثنائي بنسبة ، وكان البنك السعودي الهولندي أالراجحي و مجموعة سامبا المالية

دون  للبنوك صافي الدخل جاءابل إنخفاض اعتماده على دخل الوساطة نسبيا . وفي المقمن المماثلة من العام الماضي على الرغم 
هذا  و يعزى%. 8التي كانت تشير إلى بلوغة  تقديراتنا مقابل% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي 2حقق نموا  يبلغ التقديرات بت
الرتفاع الكبير في نظرا  ل% مقارنة  بالفترة المماثلة من العام الماضي وأيضا 01الرواتب بنسبة  تكاليفكبير إلى إرتفاع  بشكل اإلنخفاض

ودائع حجم و يةراضاإلقالمحفظة ارتفع حجم  لفترة المماثلة من العام الماضي.% مقارنة  با01ارتفعت بنسبة المخصصات المجنبة حيث 
 %. 1بنسبة  اتنا التي كانت تشير إلى ارتفاع% مقارنة  بالفترة المماثلة من العام الماضي لتتجاوز تقدير00العمالء بنسبة 

الفترة مقارنة  ب% 2لتبلغ  لمجموعة البنوك التي نقوم بتغطيتهادخل العموالت نمو لتقديراتنا ض خفقمنا بنتائج الربع الثاني، ب فيما يتعلق
للربع الثاني بشكل إيجابي نتائج ملفته لالمتوقع تحقيقه من حيث  في الطليعةبنك السعودي الهولندي ال حيث يأتيالمماثلة من العام الماضي 

 أن إالتحقيق البنوك لدخل تشغيلي يفوق التقديرات، في ارتفاع احجام التداول في السوق السعودي  سهممن المحتمل أن ي  و على التوالي. 
مجموعة البنوك التي نقوم بتغطيتها. يأتي أقل من  من المحتمل أن لبنك العربي الوطني و مجموعة سامبا الماليةالنمو في الدخل التشغيلي ل

على  للمحافظةتقوم برفع المخصصات و في منتصف العامشكوك في تحصيلها تقوم البنوك بشطب الديون المعلى أن  عادةجرت ال
. من وجهة يؤدي إلى انخفاضها في هذا الربعا قد م مرتفعةكانت في الربع األول  اإلئتمانإال أن مخصصات خسائر مستويات التغطية. 

بتجنيب مليون لاير مقارنة   061حيث تشير تقديراتنا أنه سيتم تجنيب  ،مصرف الراجحينتائج أنه سيكون من المثير متابعة نعتقد نظرنا  
 في الربع األول. مليون لاير 612

  

 

 

عكس توزيعات تقمنا بإعادة تقييم األسعار المستهدفة وذلك ل ال أنناإالنتائج، قبل إعالن تغيير أي من توصياتنا بأننا لم نقم على الرغم من 
أن ن البنوك المتوسطة والكبيرة قادرة على تحسين نتائجها المالية. من وجهة نظرنا، وال زلنا نعتقد أ. الربعأسهم المنحة التي تمت خالل 

. المصرفي القطاعباإلهتمام والمشاركة الشعبية للسمتثمرين  نطاق وسعيأن  التجاري لإلكتتاب العام من شأنه األهلي لبنكل المتوقع الطرح
التباطئ المعتاد  وكذلكارتفاع الحذر من المؤشر إذا ماواصل اإلرتفاع هي المخاطر الرئيسية التي قد تحول دون تحقق أسعارنا المستهدفة 

 موسم الصيف.  في 

 
 

  

جدول 1: تقديرات الربع الثاني لعام 2014

التغير السنوي 2Q2014* 2Q2013 التغير السنوي 2Q2014* 2Q2013 التغير السنوي 2Q2014* 2Q2013 التغير السنوي 2Q2014* 2Q2013 التغير السنوي 2Q2014* 2Q2013

10.9% 50,116 45,198 14.0% 37,967 33,312 4.2% 174 167 6.2% 476 448 11.9% 338 302 بنك الجزيرة

32.6% 64,380 48,560 34.6% 54,379 40,414 7.8% 345 320 3.1% 535 519 11.4% 382 343 البنك السعودي لإلستثمار

9.6% 67,115 61,256 12.8% 58,690 52,017 24.0% 465 375 9.7% 761 694 14.6% 472 412 البنك السعودي الهولندي

12.1% 139,699 124,575 5.9% 116,790 110,235 2.3% 780 763 2.9% 1,320 1,283 3.3% 858 831 البنك السعودي الفرنسي

10.6% 139,171 125,888 5.7% 112,046 106,000 5.7% 1,061 1,005 3.5% 1,554 1,502 5.6% 992 939 البنك السعودي البريطاني

16.2% 119,657 103,018 4.3% 89,198 85,536 (1.1%) 711 720 0.2% 1,265 1,263 2.0% 854 837 البنك العربي الوطني

3.3% 161,233 156,061 5.3% 117,250 111,400 (1.3%) 1,160 1,175 0.9% 1,773 1,756 1.3% 1,164 1,149 مجموعة سامبا المالية

7.9% 241,378 223,662 5.6% 195,198 184,889 (4.2%) 2,033 2,123 4.7% 3,678 3,514 7.6% 2,577 2,394 مصرف الراجحي

21.0% 32,460 26,825 24.4% 25,276 20,311 15.0% 202 176 11.6% 537 481 19.1% 271 228 بنك البالد

28.7% 46,945 36,466 13.8% 47,292 41,569 44.1% 348 241 19.6% 669 559 16.3% 532 457 مصرف اإلنماء

11.6% 1,062,155 951,509 8.7% 854,087 785,685 3.1% 7,281 7,065 4.6% 12,568 12,020 6.9% 8,439 7,892 المجموعة

المصدر: الرياض المالية

متوقع*

الدخل التشغيلي صافي دخل العموالت

مليون لاير

الودائع القروض صافي الدخل

جدول 2: التقييم

إجمالي العوائد السعر  القيمة سعر الرمز

2014* 2013 2015* 2014* 2013 2015* 2014* 2013 المستهدف المتوقعة السوقية** االغالق في تداول

11% 11% 1.7x 1.9x 2.1x 15.8x 17.3x 18.8x (12.6%) البيع 26.25 12,240 30.60 1020 بنك الجزيرة

11% 13% 1.3x 1.4x 1.5x 10.2x 12.2x 11.8x 25.2% الشراء 31.00 15,234 25.39 1030 البنك السعودي لإلستثمار

17% 16% 1.6x 1.8x 2.1x 10.1x 11.2x 13.2x 17.0% الشراء 47.50 19,751 41.47 1040 البنك السعودي الهولندي

12% 10% 1.3x 1.4x 1.6x 10.9x 11.7x 15.3x 9.3% الشراء 33.00 36,836 30.56 1050 البنك السعودي الفرنسي

16% 17% 1.7x 1.9x 2.1x 11.0x 11.8x 12.7x 10.4% الشراء 52.00 48,000 48.00 1060 البنك السعودي البريطاني

13% 13% 1.2x 1.3x 1.4x 9.8x 10.1x 10.8x 13.6% االحتفاظ 30.50 27,300 27.30 1080 البنك العربي الوطني

12% 13% 1.2x 1.3x 1.4x 9.9x 10.4x 10.6x 25.1% الشراء 48.00 47,640 39.70 1090 مجموعة سامبا المالية

19% 19% 2.4x 2.6x 2.8x 12.2x 13.4x 14.7x 8.5% االحتفاظ 70.00 109,379 67.31 1120 مصرف الراجحي

14% 14% 2.7x 3.1x 3.5x 19.7x 22.3x 24.6x (33.1%) البيع 30.00 17,944 44.86 1140 بنك البالد

8% 6% 1.5x 1.6x 1.6x 17.1x 20.3x 27.2x (9.5%) البيع 16.50 27,360 18.24 1150 مصرف اإلنماء

13% 13% 1.6x 1.7x 1.9x 11.0x 12.0x 13.9x المتوسط

المصدر: الرياض المالية

متوقع*

القيمة السوقية بالمليون لاير**

التوصية
العائد على حقوق الملكيةمكرر القيمة الدفتريةمكرر الربحية

باللاير السعودي
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Disclaimer 

This research document is prepared for the use of clients of Riyad Capital and may not be redistributed, retransmitted or 

disclosed, in whole or in part, or in any form or manner, without the express written consent of Riyad Capital. Receipt and 

review of this research document constitute your agreement not to redistribute, retransmit, or disclose to others the 

contents, opinions, conclusion, or information contained in this document prior to public disclosure of such information by 

Riyad Capital. The information herein was obtained from various public sources believed to be reliable but we do not 

guarantee its accuracy. Riyad Capital make no representations or warranties whatsoever as to the data and information 

provided and Riyad Capital do not represent that the information content of this document is complete or free from any 

error. This research document provides general information only. Neither the information nor any opinion expressed 

constitutes an offer or an invitation to make an offer, to buy or sell any securities or other investment products related to 

such securities or investments. It is not intended to provide personal investment advice and it does not take into account 

the specific investment objectives, financial situation and the particular needs of any specific person who may receive this 

document. 

Investors should seek financial, legal or tax advice regarding the appropriateness of investing in any securities, other 

investment or investment strategies discussed or recommended in this document and should understand that statements 

regarding future prospects may not be realized. Investors should note that income from such securities or other 

investments, if any, may fluctuate and that the price or value of such securities and investments may rise or fall. 

Accordingly, investors may receive back less than originally invested. Riyad Capital or its officers or one or more of its 

affiliates (including research analysts) may have a financial interest in securities of the issuer(s) or related investments. 

Riyad Capital shall not be liable for any loss or damages that may arise, directly or indirectly, from any use of the 

information contained in this research document. This research document is subject to change without prior notice.” 
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