
 
 

 
 

اٌغؼىدَتاٌبٕىن   

2012الرابع  الربع – عامة نظرة  

 

 نظرة إيجابية تجاه بنكي العربي واالستثمار، ومتحفظة تجاه مصرف الراجحي

 فٍ اٌخىاٌٍ ػًٍ أعبط ٔمطت 04 و 04 بّؼذي اسحفبػب   اٌبالد وبٕه اٌشاصحٍ ِصشف ِٓ ٌىً ححصٍُهب فٍ اٌّشىىن اٌذَىْ ٔغبت عضٍج

 أْ اٌّخىلغ ِٓ ٌُظ .اٌمطبع حغىد اٌخٍ تاٌخحفظُ اٌغُبعت ػٓ َؼبش ّبِ ،ٔفغه اٌؼبَ ِٓ زبٍٔاٌ ببٌشبغ ِمبسٔت 2402 ػبَ ِٓ اٌزبٌذ اٌشبغ

 اٌّخذاوٌىْ فٍ عىق األعهُ إٌّى اٌّشحفغ اعخىػب ٌمذ. األصىي صىدة ععخّشاس اسحفبارٌه ِغ و اٌّأٌىف ػٓ ٔخبئش اٌشبغ اٌشابغ حخشس

 ٔخبئش أٌ أْ ٔؼخمذ. اٌبٕىٍ ٌٍمطبعأخشي  اثحفض  ِ   ػٓ ىْ اَِْبحزفُّب أٔهُ  ،اٌؼبَ بذاَت ِٕز% 01 ٔغبخه بٍغج واٌزٌ اإللشاض فٍ

 .اٌّغخزّشَٓ حٕبي سضً شأٔهب ِٓ ٌٍبٕىن اٌذخً صبفٍ فٍ إَضببُت

 
 ِٓ اٌشابغ اٌشبغ فٍ% 04 بٕغبت اٌؼٍُّبث دخً فٍ ّٔى ححمُك ػًٍ اٌمطبع اٌخبصت اٌؼّىالث دخً فٍ اٌضُذة اٌّىبعب حغبػذ أْ َٕبغٍ

 ،رٌه ِٓ اٌشغُ ػًٍ. اٌمطبع فٍ ألشأه ػًٍ اٌبشَطبٍٔ اٌغؼىدٌ اٌبٕه بخفىقورٌه  بٌفخشة ٔفغهب ِٓ اٌؼبَ اٌّبضٍ،ب ِمبسٔت 2402 ػبَ

 اٌفشٔغٍ اٌغؼىدٌ واٌبٕه اٌبشَطبٍٔ اٌغؼىدٌ اٌبٕه ِٓ ىًٌ اٌذخً صبفٍ ببٔخفبض 2402 ػبَ ِٓ اٌشابغ اٌشبغ فٍ حمذَشاحٕب حشُش

ضَّٕبت اٌّخصصبث السحفبع زبٌذاٌ غبببٌش ِمبسٔت  ّ  ٌالعخزّبس واٌغؼىدٌ اٌىطٍٕ اٌؼشبٍ ٌُٓبٕىوً ِٓ ا دخً صبفٍ َىىْ أْ ٔخىلغ. اٌ

 اٌخٍ حمذَشاحٕب لاير  4.04 بٍغج اٌخٍو ٌالعخزّبس اٌغؼىدٌ ٌبٕها ٌغهُ حىصَؼهب اٌّمخشطإٌمذَت  األسببط حضبوصث. ِفبصئب  بشىً إَضببٍ

 اٌّمخشط إٌمذَت األسببط حّبشج فمذ ،ٔفغه اٌىلج فٍ. فٍ أداء ؤخبئش اٌبٕه اإلداسة رمت إًٌ َشُش ِّب ،لاير  4.04 ببٍىغهب حشُش وبٔج

 ٔؼخمذ وٕب إٔٔب إال حمذَشاحٕب ِغ حطببمج أٔهب سغُ واٌخٍ( 0) لاير ببٍىغهب حشُش وبٔج اٌخٍ حمذَشاحٕب ِغ اٌىطٍٕ اٌؼشبٍ ٌبٕها ٌغهُ حىصَؼهب

 .حصىٌهب اٌصؼب ِٓ بأْ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌّزُش ِٓ. اٌمبدِت ٌٍغٕت أصىٌهب صىدة بضَبدة اٌبٕىن لُبَ بغبب ورٌه اٌّخصصبث ٔحى اٌؼبَ ِٓ اٌشابغ اٌشبغ فٍ األٔظبس حخىصه ِب ػبدة  

 ٌشبغ بضَبدحهب عخغخّش وبٔج إرا ػّب اٌخغبؤالث ِٓ اٌىزُش أربس ِّب ِبىشا   أصىٌهب صىدة بضَبدة اٌبٕىن لبِج 2402 ػبَ فٍ أٔه ٌالهخّبَ

 أخفبض إًٌ حمذَشاحٕب حشُش وّب ،%2.4 بخغطُخهب بٕغبت ٔمىَ اٌخٍ ٌٍبٕىن ححصٍُهب فٍ اٌّشىىن اٌذَىْ ِخىعط بّٕى حمذَشاحٕب حشُش. خشآ

 ٌٍبٕىن إٌّى آفبق حىي بخفبؤي ٕٔظش فإٕٔب ػبَ بشىً%. 010 إًٌ صًخٌ ححصٍُهب فٍ اٌّشىىن اٌذَىْ حغطُت ٔغبت ٌّخىعط طفُف

حُذ َبٍغ ِخىعط  صزابت، ِىشساث َ خذاوي ػٕذ اٌمطبع فإْ اٌبؼُذ اٌّذي ػًٍ ٌٍّغخزّشَٓ ببٌٕغبت. اٌمشَب اٌّذي ػًٍ واٌّخىعطت اٌصغُشة

 اٌؼبئذ الٔخفبض َىىْ عىف. 2401 ػبَ ٌّضًّ ٌخمذَشاحٕبورٌه وفمب   0.2 اٌذفخشَتوّب َبٍغ ِخىعط ِىشس اٌمُّت  ،0.0ِىشس اٌشبحُت 

 فٍ االٔخفبض ِٓ اٌّضَذ َّٕغ أْ شأٔه ِٓ اٌزٌ األِشإٌمذَت،  األسببط ِٓ اٌّضَذ حىصَغ عُبعت حشضُغ ػًٍ األرش اٌٍّىُت حمىق ػًٍ

 .اٌمبدِت تٌٍغٕ اٌذفخشَت تُّاٌم ِىشساث

 
 

 

 

 

 

 

نسبت انتغير انربع انرابع 2012* انربع انرابع 2011 نسبت انتغير انربع انرابع 2012* انربع انرابع 2011 انربع انرابع 2012* انربع انرابع 2011 نسبت انتغير انربع انرابع 2012* انربع انرابع 2011 نسبت انتغير انربع انرابع 2012* انربع انرابع 2011 نسبت انتغير انربع انرابع 2012* انربع انرابع 2011 اسى انبنل

30.0% 40,506 31,159 25.6% 29,281 23,307 0.39 0.37 7.4% 118 110 16.1% 383 330 29.1% 254 197 بنك الجزيرة

10.0% 40,448 36,770 23.1% 33,367 27,114 0.45 0.27 69.6% 249 147 11.2% 425 382 10.3% 317 287 البنك السعودي لالستثمار

20.0% 54,029 45,024 18.8% 44,828 37,745 0.77 0.70 32.7% 307 231 10.8% 558 504 12.1% 350 312 البنك السعودي الهولندي

4.0% 114,362 109,963 12.3% 103,725 92,325 0.68 0.73 (6.3%) 619 661 8.3% 1,199 1,108 4.9% 821 783 البنك السعودي الفرنسي

14.0% 120,357 105,577 18.0% 100,090 84,811 0.60 0.66 (8.4%) 600 655 17.4% 1,317 1,122 14.3% 835 730 البنك السعودي البريطاني

13.0% 99,280 87,859 18.1% 86,063 72,844 0.74 0.43 72.2% 632 367 3.4% 1,161 1,123 5.5% 843 799 البنك العربي الوطني

6.0% 145,492 137,257 11.6% 99,467 89,111 1.26 1.05 20.6% 1,137 943 10.8% 1,677 1,514 (0.9%) 1,110 1,120 مجموعت سامبا الماليت

18.0% 201,242 170,544 20.8% 169,667 140,396 1.44 1.27 13.8% 2,160 1,899 8.1% 3,590 3,323 16.7% 2,448 2,098 مصرف الراجحي

9.0% 25,111 23,038 27.8% 17,616 13,780 0.50 0.36 40.2% 150 107 15.0% 451 393 22.7% 224 183 بنك البالد

70.0% 30,220 17,776 47.5% 37,261 25,259 0.14 0.09 55.4% 212 136 4.6% 510 487 50.7% 423 281 مصرف اإلنماء

13.9% 871,048 764,967 18.9% 721,365 606,692 17.7% 6,185 5,257 9.6% 11,272 10,284 12.3% 7,625 6,789 إجًاني انقطاع

المصدر: الرياض المالية، تقارير البنوك

ودائع انعًالءانقروض ربحيت انسهىصافي انذخمانذخم انتشغيهيدخم انعًىالث انخاصت

جذول 1: تىقعاث نتائج انربع انرابع نعاو 2012 ) يهيىٌ لاير(

1031 -ردٌسمب -13  

شركة الرٌاض المالٌة تعمل بموجب ترخٌص هٌئة السوق 
( 03030-73المالٌة السعودٌة ) رقم   

 ػبصُ بخخُبس، عٍ إف اَه
 سئُظ لغُ االبحبد

asim.bukhtiar@riyadcapital.com 
+966-1-203-6800 Ext. 5016 

 مشاري العنزي
 محلل بحوث مساعد

mshari.al-anezi@riyadcapital.com 
+966-1-203-6800 Ext. 5065 

جذول 2: جىدة انقروض )يهيىٌ لاير(

اننصف انثاني 2012* اننصف األول 2012 اننصف انثاني2012* اننصف األول2012 2011 نسبت انتغير اننصف انثاني2012* اننصف األول 2012 اسى انبنل

124% 126% 3.6% 3.7% 4.2% (29%) 74 105 بنك الجزيرة

134% 134% 5.1% 5.6% 6.1% (55%) 99 222 البنك السعودي لالستثمار

132% 143% 1.9% 1.7% 1.9% 68% 84 50 البنك السعودي الهولندي

143% 132% 1.2% 1.0% 1.2% 45% 294 203 البنك السعودي الفرنسي

136% 130% 1.8% 1.7% 1.9% 267% 552 151 البنك السعودي البريطاني

201% 176% 1.6% 1.8% 2.4% 39% 242 174 البنك العربي الوطني

139% 130% 2.3% 2.4% 3.0% (64%) 72 198 مجموعت سامبا الماليت

130% 145% 2.0% 1.7% 1.7% 58% 1,332 845 مصرف الراجحي

138% 150% 4.5% 3.9% 4.7% 20% 149 124 بنك البالد

207% 193% 0.4% 0.4% 0.0% 21% 102 84 مصرف اإلنماء

137% 138% 2.0% 1.8% 2.1% 30% يتىسط انقطاع

المصدر: الرياض المالية، تقارير البنوك

نسبت انتغطيت انذيىٌ انًشكىك في تحصيهها يخصص خسائر 

جذول 3: انتىصيت وانتقييى )يهيىٌ لاير(

اجًاني انعىائذ عائذ األرباح انعائذ انًتىقع انسعر انقيًت  انسعر انريس في

*2013 *2012 *2013 *2012 انًتىقعت انًىزعت نسعر انسهى انتىصيت انًستهذف انسىقيت انحاني تذاول اسى انبنل

1.3x 1.5x 8.3x 14.8x 32.7% 1.9% 30.8% شراء 34.00 7,800 26.00 1020 بنك الجزيرة

0.9x 1.1x 6.0x 10.9x 24.7% 3.8% 20.9% احتفاظ 22.00 10,010 18.20 1030 البنك السعودي لالستثمار

1.2x 1.3x 7.2x 9.1x 24.1% 3.6% 20.4% شراء 33.00 10,875 27.40 1040 البنك السعودي الهولندي

1.1x 1.2x 7.4x 9.5x 23.9% 2.7% 21.2% شراء  36.00 26,849 29.70 1050 البنك السعودي الفرنسي

1.3x 1.5x 7.4x 9.5x 23.5% 3.1% 20.4% احتفاظ 36.00 29,900 29.90 1060 البنك السعودي البريطاني

1.1x 1.2x 6.7x 8.7x 34.0% 3.8% 30.2% شراء 34.50 22,525 26.50 1080 البنك العربي الوطني

1.1x 1.3x 7.7x 9.0x 23.5% 3.8% 19.7% احتفاظ 54.00 40,590 45.10 1090 مجموعت سامبا الماليت

2.4x 2.7x 9.1x 12.1x 39.3% 5.0% 34.4% شراء 88.00 98,250 65.50 1120 مصرف الراجحي

1.7x 2.0x 10.7x 9.3x 21.1% - 21.1% شراء 35.00 8,670 28.90 1140 بنك البالد

1.1x 1.2x 16.6x 26.1x 22.6% - 22.6% شراء 15.75 19,275 12.85 1150 مصرف اإلنماء

1.2x 1.3x 7.6x 9.5x يتىسط انقطاع

المصدر: الرياض المالية

يكرر انقيًت انذفتريت يكرر انربحيت

mailto:asim.bukhtiar@riyadcapital.com
mailto:mshari.al-anezi@riyadcapital.com


  

 

(07070-37 رقم) ةالسعودٌ ٌةالمال سوقال ةهٌئ ترخٌص بموجب تعمل المالٌة الرٌاض شركة  

 السهم تصنيف      

 ُمصّنف غير بيع احتفاظ شراء قوي شراء

 المتوقعة اإلٌرادات إجمالً

 ≤ 25% 

 المتوقعة اإلٌرادات إجمالً

≤ 15% 

 المتوقعة اإلٌرادات إجمالً

> 15% 
 مقٌد/ المراجعة تحت فٌه مبالغ سعر

 

 الرئيسي المكتب

 المالية الرياض

 21116 بريد صندوق

 11475 الرياض

 السعودية العربية المممكة

 الهاتف

800 124 0010 

 اإللكتروني الموقع

www.riyadcapital.com 

 اإللكتروني البريد

research@riyadcapital.com 

 

 بيان إخالء المسؤولية

ا، أو بؤي شك ًٌ ا أو جزئ ًٌ ل أو بؤٌة طرٌقة، بدون موافقة تم إعداد هذا المستند البحثً الستخدام عمالء الرٌاض المالٌة، وال ٌجوز إعادة توزٌعه أو نقله، أو نشره، كل

توزٌع أو نقل، أو نشر المحتوٌات، أو اآلراء، أو  ٌشكل استالم هذا المستند البحثً، ومراجعته موافقة من جانبك على عدم إعادة رٌاض المالٌة.الكتابٌة صرٌحة من 

وقد تم الحصول على المعلومات الواردة فً  االستنتاجات، أو المعلومات الواردة فً هذا المستند لآلخرٌن قبل نشر تلك المعلومات بشكل عام من قبل الرٌاض المالٌة.

ال نضمن دقتها، وال تقدم الرٌاض المالٌة أي تعهدات، أو ضمانات من أي نوع فٌما ٌتعلق بالبٌانات، هذا المستند من مصادر عامة متنوعة نعتقد بؤنها موثوقة، لكننا 

وال ٌوفر هذا المستند البحثً سوى معلومات  والمعلومات المقدمة، وال تتعهد الرٌاض المالٌة، بؤن محتوى هذا المستند من المعلومات مستوف أو خال من أي خطؤ.

معلومات، أو أي رأي معلن عرضاً، أو دعوة لتقدٌم عرض، أو شراء، أو بٌع أي سندات، أو منتجات استثمارٌة أخرى متعلقة بتلك السندات أو وال تشكل أٌة  عامة،

ات خاصة بؤي وضع مالً، أو احتٌاج وال ٌقصد بهذا المستند تقدٌم استشارة استثمارٌة شخصٌة، كما أنه ال ٌضع فً اعتباره أهداف استثمارٌة، أو االستثمارات.

 شخص بعٌنه قد ٌتلقى هذا المستند.

االستثمار فً أي سندات، أو استثمارات، أو استراتٌجٌات استثمارٌة  مالئمةٌجب على المستثمرٌن السعً للحصول على استشارة مالٌة، أو قانونٌة، أو ضرٌبٌة بشؤن 

كما ٌنبغً أن ٌراعً المستثمرٌن أن  أن البٌانات الخاصة بالتوقعات المستقبلٌة قد ال تتحقق، أخرى تمت مناقشتها، أو التوصٌة بها فً هذا المستند، وٌجب علٌهم تفهم

وبناء علٌه، فقد ٌحصل  ، إن وجد، وأن قٌمة مثل تلك السندات، واالستثمارات قد ترتفع، أو تهبط.أو االستثمارات األخرى قد ٌتذبذبالدخل المتحقق من تلك السندات، 

ر  ل أقل مما استثمروه بالفعل.المستثمرون على أموا وقد ٌكون للرٌاض المالٌة أو الموظفٌن لدٌها )بما فً ذلك المحللٌن البحثٌٌن( حصة مالٌة فً سندات الُمصدِّ

رٌن(، أو االستثمارات ذات الصلة. ، عن أي استخدام وال تتحمل الرٌاض المالٌة مسإولٌة أٌة خسارة، أو أضرار قد ٌنشآن، بشكل مباشر أو غٌر مباشر )الُمصدِّ

 للمعلومات الواردة فً هذا المستند البحثً، وقد ٌخضع هذا المستند البحثً للتغٌر بدون إشعار مسبق.
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