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 حل في مسألة مطالبات الزكاةالتوصل إلى 
 

 ة المطالباتوالبنوك السعودية إلى اتفاقية بشأن تسوي والدخل للزكاة العامة الهيئةمن المفاوضات، توصلت كل من بعد أشهر 

مليار لاير، في  16.8من القطاع  بلغ إجمالي مبالغ الزكاة المطلوبة. 2017عام نهاية حتى وللسنوات المالية السابقة  ويةالزك

ً لتحوطمليار لاير  11.2حين بلغ مقدار االنخفاض في حقوق المساهمين   )والبعض قد عوضبشكل جزئي بعض البنوك  نظرا

 تتراجع%، بينما 10.4القيمة الدفترية لسهم مصرف الراجحي أكبر تأثير بانخفاض بنسبة  تتلقى. (فاق مقدار المطالباتبشكل 

، حيث يظهر بشكل أكبر لدى مصرف األساسي المال رأس كفاية معدليختلف التأثير على %. 3.3القيمة الدفترية للقطاع بنسبة 

 عكسنظراً إلى قيامه بعملية  ،%0.7ارتفاع بنسبة  الوطني % في حين يظهر لدى البنك العربي2.1انخفاض بنسبة الراجحي ب

 ً  . الجدول التالي يوضح تفاصيل التسوية.المبالغ المجنبة مسبقا

 

 
 المصدر: الرياض المالية وتداول وتقارير الشركات

 

 ً  سيتضمن 2018 لعام ليةاالم القوائم على التأثير لكن ،2017 المالية السنة حتى التسوية فإن تداول، على البنوك إلعالنات وفقا

ً  2018مطالبات عام   الكشف تم مما أعلى المساهمين حقوق على التأثير سيكون ،بالتالي .بعد عنها الكشف يتم لم والتي ،أيضا

 .اآلن حتى عنه

 

 :نحن بانتظار معلومتين أساسيتين

 

من اآلن  السنوية الزكاة أن هو افتراضه يمكننا ما .2019 عام من طبقست يالت ةالجديد الزكاةاحتساب  طريقة تفاصيل -1

 ً  .السابق في عليه كانت مما أعلى ستكون فصاعدا

وفقاً لتصريح رئيس مجلس  دفعات.على  التسوية مبالغ لتسديدمجاالً  البنوك تعطىمن المرجح أن  .التسوية مبالغ عطريقة دف -2

 حقوق على األثر أما ،النقدية التوزيعاتأقل أثر ممكن على  سيحقق ذلك .لفترة خمس سنواتستمتد مدة الدفع  ،األول إدارة البنك

ً مباشر سيكون نا نعتقد أنهفإن المساهمين  .ا

 

 األساسي المال رأس

 أعلى األثر سيكونمجدداً، . المساهمين حقوق خفض بعدللبنوك األساسي  المال رأس كفاية معدل األثر على 2 جدول يوضح

 بنسبة الجزيرة بنك يليه ،%2.1 تبلغ انخفاض نسبة أكبر الراجحي مصرفتلقَى . 2018 عاممطالبات  احتساب يتم عندما

 %.0.7 بنسبة العربي للبنك األساسي المال رأس كفاية معدل تحسن حين في ،1.1%

 
 
 

 
 
 

 
 

تغير في معدل كفاية رأس المال األساسي )%( جدول 2: ال بنوك )مليون لاير( جدول 1: أثر تسوية الزكاة على ال

األثر على 

قيمة الدفترية  ال

للسهم )%(

األثر على 

قيمة الدفترية  ال

للسهم )لاير(

عدد األسهم 

)مليون(

فرق بين )2(  ال

و )3(

األثر على حقوق 

المساهمين )3(

مبلغ الزكاة 

المطلوب )2(

حقوق المساهمين 

بنهاية شهر 

سبتمبر 2018 

)1(

بنك ال

)%10.40( (3.33) 1,625 - (5,405) 5,405 51,975 الراجحي

)%6.20( (1.03) 750 - (775) 775 12,500 االستثمار

)%4.95( (0.65) 600 - (393) 393 7,941 البالد

)%4.75( (1.25) 1,205 - (1,511) 1,511 31,836 الفرنسي

)%4.74( (0.67) 820 - (551) 551 11,646 الجزيرة

)%4.24( (0.91) 2,000 500 (1,816) 2,316 42,813 سامبا

)%3.45( (0.75) 1,500 500 (1,128) 1,628 32,727 ساب

)%2.14( (0.26) 3,000 2,182 (787) 2,970 36,751 الرياض

)%0.73( (0.09) 1,143 274 (100) 374 13,714 األول

- - 1,500 - - - 20,212 اإلنماء

%0.19 0.04 3,000 288 105 183 55,504 األهلي

%4.50 1.11 1,000 1,762 1,113 649 24,725 العربي

(%3.29) 5,506 (11,249) 16,756 342,344 المجموع

 السعودي المصارف قطاع
  نظرة على القطاع 
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3من    صفحة 2
 

السعودي المصارف قطاع  
  نظرة على القطاع

 

 

 
 تقارير الشركاتتداول والمصدر: الرياض المالية و 

 

لذلك، مع لقوة رأس مال البنك. حيث أنه مؤشر  الزكاةبعد لنظر إلى معدل كفاية رأس المال األساسي أهمية ااإلشارة إلى  تجدر

الراجحي  مصرف% ل18.4%، مقابل 15.9زال عند مستوى يللبنك العربي إال أنه المعدل كفاية رأس المال األساسي  ارتفاع

% على التوالي. أما بنك 21.2% و 22.5في الطليعة عند بنك الجزيرة وسامبا نجد كالً من ، الزكاةحتى بعد االنخفاض. بعد 

 %.15.9% يليه البنك العربي بنسبة 12.9البالد يعد األضعف بنسبة 

 

 بشكل كبير لن تتأثرتقييمات ال

لغالبية ) القيمة الدفترية سيرتفع مكرر ؟ذهن المستثمر هو كيف ستؤثر هذا التسويات على التقييمات يتبادر إلىالسؤال األهم الذي 

يكون مصدر قلق كبير للمستثمرين  ال يجب أنمع ذلك، نعتقد بأن هذا الزكاة. بعد احتساب القيمة الدفترية للسهم بعد ( البنوك

ً إلى أن  اإلشكال هذه اإلعالنات أزالتالعائد على حقوق المساهمين سيكون أعلى في المستقبل. باإلضافة إلى ذلك، فقد  نظرا

ً الزكاة  بمطالباتالمتعلق     .بشكل إيجابي نوالمستثمر سيتلقاها، والتي أخيرا

  

ً وذلك ضمن حقوق المساهمين، ما يشير  قام مصرف الراجحي، والذي تلقى أكبر تأثير، باتخاذ احتياطيات لمعظم المبلغ مسبقا

ع. نرى أن أكثر بنك تأثر سلبياً هو بنك البالد نظراً إلى الواق هو عليه فيا مبأضعف مإلى أن مكرر القيمة الدفترية كان يظهر 

مكرر القيمة الدفترية أدناه التغير في  3يوضح جدول  .معدل كفاية رأس المال األساسياألثر على القيمة الدفترية وعلى 

 .سهم منذ بداية العامر األاسعأمتوسط باستخدام 

 

 
  تقارير الشركاتتداول والمصدر: الرياض المالية و 

 
  

تغير في معدل كفاية رأس المال األساسي )%( جدول 2: ال

تغير في معدل  ال

كفاية رأس المال 

األساسي

معدل كفاية رأس 

المال األساسي بعد 

الزكاة

معدل كفاية رأس 

المال األساسي 

حالي ال

الموجودات 

المرجحة المخاطر 

)مليون لاير(

رأس المال األساسي 

      بعد الزكاة     

)مليون لاير(

رأس المال 

حالي  األساسي ال

)مليون لاير(

بنك ال

(%2.14) %18.43 %20.57 252,630 46,570 51,975 الراجحي

(%1.07) %22.52 %23.59 51,713 11,646 12,198 الجزيرة

(%0.92) %16.72 %17.64 84,623 14,150 14,925 االستثمار

(%0.89) %21.22 %22.11 203,921 43,281 45,097 سامبا

(%0.82) %17.27 %18.09 183,666 31,713 33,224 الفرنسي

(%0.67) %12.92 %13.59 58,868 7,605 7,998 البالد

(%0.66) %19.25 %19.91 171,398 32,995 34,123 ساب

(%0.35) %16.11 %16.47 223,188 35,964 36,751 الرياض

(%0.13) %18.30 %18.43 76,426 13,983 14,083 األول

- %19.36 %19.36 107,372 20,791 20,791 اإلنماء

%0.03 %17.84 %17.81 361,091 64,421 64,316 األهلي

%0.68 %15.95 %15.28 164,723 26,280 25,166 العربي

قيمة الدفترية للبنوك )مرة( جدول 3: مكرر ال

قيمة  متوسط مكرر ال

الدفترية للسهم بعد الزكاة

قيمة  متوسط مكرر ال

الدفترية للسهم حالياً

متوسط سعر السهم منذ 

بداية العام )لاير(
بنك ال

2.80 2.51 80.37 الراجحي

2.32 2.32 43.00 األهلي

1.88 1.78 23.59 البالد

1.54 1.54 20.79 اإلنماء

1.46 1.41 30.72 ساب

1.38 1.33 28.39 سامبا

1.28 1.25 15.29 الرياض

1.25 1.19 31.45 الفرنسي

1.18 1.23 30.49 العربي

1.15 1.14 13.68 األول

1.08 1.01 16.89 االستثمار

1.00 0.95 13.52 الجزيرة
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3من    صفحة 3
 

السعودي المصارف قطاع  
  نظرة على القطاع

 

 السهم تصنيف

 مُصنّف غير بيع حياد شراء

 المتوقعة العوائدإجمالي 

 %15أكبر من +

% و      15المتوقعة بين + العوائد إجمالي

- 15% 

 المتوقعة اقل من العوائد إجمالي

- 15% 
 مقيد /المراجعة تحت

 

 أيضاً  اخرى*تعتبر نسب العوائد تقديرية، حيث تعتمد التوصيات على عوامل 

 

 research@riyadcapital.comإلبداء أي ملحوظات على أي من تقاريرنا، نرجو التواصل من خالل 

 
 

 بيان إخالء المسؤولية

 

لضمان أن الوقائع الواردة في هذا التقرير تم جمع المعلومات الواردة في هذا التقرير بحسن نية من مصادر عامة مختلفة يعتقد بأنه موثوق بها. في حين اتخذت كل العناية المعقولة 

، وعلى وجه دقة البيانات والمعلومات المقدمةن الرياض المالية ال تضمن هي دقيقة وأن التوقعات واآلراء والتنبؤات الواردة في هذه الوثيقة هي عادلة ومعقولة، ومع ذلك فأ

د به أن يفسر على أنه، عرض للبيع أو الخصوص، الرياض المالية ال تتعهد أن المعلومات الواردة في هذا التقرير هي كاملة أو خالية من أي خطأ. هذا التقرير ليس، وليس المقصو

، و/أو اكتمال المعلومات التي يحتوي عليها هذا التقرير. الرياض المالية تخلي دم االعتماد على دقة، و/أو عدالةية. وبناء عليه، فإنه يجب عتقديم عرض لشراء أية أوراق مال

منسوبي الرياض المالية من  ن أي منلن تكون الرياض المالية مسؤولة ولن يكودام لهذا التقرير أو محتوياته، ومسؤوليتها وال تقبل أي التزام عن أي خسارة ناجمة عن أي استخ

حد أو أكثر من الشركات التابعة او عمالئها قد يكون لهم أ. الرياض المالية أو موظفيها أو موظفين مسؤولين في أي حال من األحوال عن محتويات هذا التقريرمدراء، ومسؤولين، و

 .هذا التقريراستثمارات في األوراق المالية أو األصول األخرى المشار إليها في 

الي فهي عرضة للتغيير دون إشعار. ليس هنالك اآلراء والتنبؤات والتوقعات الواردة في هذا التقرير تمثل اآلراء الحالية لشركة الرياض المالية كما في تاريخ هذا التقرير فقط وبالت

ما ورد في التقرير يمثل نتيجة محتملة فقط. كما أن هذه لتوقعات واردة في هذا التقرير، وبؤات او اأي ضمان بأن النتائج أو األحداث المستقبلية سوف تكون متسقة مع أية آراء او التن

 .المستقبل قد تختلف بشكل كلياآلراء، والتنبؤات والتوقعات تخضع لبعض المخاطر وعدم التأكد واالفتراضات التي لم يتم التحقق منها والنتائج أو األحداث الفعلية في 

لألداء المستقبلي. وفقا لذلك، يمكن  أو الدخل من أي، من االستثمارات المشار إليها في هذا التقرير قد تتقلب و / أو تتأثر بالتغييرات. األداء السابق ليس بالضرورة مؤشرا القيمة ألي،

 .للمستثمرين أن يحصلوا على ناتج أقل من المبلغ المستثمر في األصل

، ومستوى المخاطرة ألي مستثمر معين. ولذلك، فإنه ال يقصد بهذا التقرير تقديم مشورة في مجال االستثمار وال ع عام وال يعتبر ظروف، وأهدافت طابهذا التقرير يقدم معلومات ذا

الستثمار يجب على القارئ الحصول قبل اتخاذ أي قرار بخصوص ا و/أو االحتياجات الخاصة بالقارئيأخذ بعين االعتبار الوضع المالي الخاص و/أو األهداف االستثمارية الخاصة 

يكون  ا النوع من االوراق المالية قد العلى المشورة المستقلة من ذوي الخبرة في المجاالت المالية والقانونية و/أو أي مستشارين آخرين حسب الضرورة نظرا الن االستثمار في هذ

  األشخاص.مالئما لجميع 

 .اآلراء والتنبؤات والتوقعات الواردة فيه محمية بموجب القواعد ولوائح حقوق الطبع والنشرليا أو جزئيا، وجميع المعلومات وك ال يحق نسخ أو توزيع هذا التقرير البحثي،
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