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 أفضل االختيارات في قطاع البنوك

، أول بنك سعودي في المملكة. كما أنه يعد البنك األكبر في 1953يعد البنك األهلي التجاري، الذي تأسس في عام 
أالف  8مليار لاير، حيث أن لديه أكثر من  20البالد من حيث المعايير المالية الرئيسية وبرأس مال كبير يبلغ 

التحديات االقتصادية على مدى العامين الماضيين إال فرعاً. على الرغم من  383موظف بشبكة فروع يبلغ عددها 
أن أداء البنك األهلي كان جيداً وسط نمو صافي الدخل بشكل سنوي )مع تراجع وتيرة النمو(. واصل حجم صافي 

يدعو للقلق. نتوقع أن يستقر هامش صافي الفائدة عند  2014القروض ارتفاعه ولكن تقلص قاعدة الودائع منذ عام 
ضافة إلى توقعنا بتحسن وتيرة نمو األربا  وعودة الودائع لالرتفاع في حين أن تقديراتنا تشير إلى نمو % باإل3.2

يشير تقييمنا المبني على مكرر القيمة الدفترية المستهدف إلى بلوغ السعر المستهدف مستوى القروض بوتيرة أبطأ. 
ية بالشراء نظراً لبلوغ العائد على السعر المستهدف لاير للسهم. تبدأ تغطيتنا للبنك األهلي التجاري بالتوص 62

 %.4.2% وعائد توزيعات األربا  مستوى 17.4مستوى 

 ارتفاع القروض مع إدارة للمخاطر بشكل حذر
% في األعوام 10بالرغم من امتالك البنك األهلي لمحفظة قروض كبيرة، إال أنه استطاع أن ينميها بنسبة تتخطى 

)األكبر في  2016مليار لاير في عام  254إلى  2013مليار لاير في عام  188ستوى القليلة الماضية من م
%. نتوقع 15مع استمرار معدل كفاية رأس المال فوق  القطاع(، حيث يعود ذلك بشكل رئيسي إلى تمويل األفراد

مليار لاير. استطاع البنك أن يسيطر على  277ليبلغ صافي القروض مستوى  2020استقرار النمو حتى عام 
معدل القروض غير العاملة بالرغم من نمو القروض، وذلك مع المحافظة على مستويات مرتفعة لمعدل التغطية. 

% بنهاية عام 1.5إلى  2011% في عام 3.0غير العاملة إلجمالي القروض من مستوى تراجع معدل القروض 
مليار لاير  4.9هدت القروض غير العاملة ارتفاعاً ملحوظاً لهذا العام، حيث أننا نتوقع بلوغها مستوى . ش2016

فإننا  ،ير العاملةمع التوقعات بارتفاع المخصصات بشكل مستقر في المستقبل وتراجع القروض غبنهاية العام. 
 .2020% حتى عام 200نتوقع أن يتخطى معدل التغطية مستوى 

 تركيبة متماسكة للودائع بالرغم من تراجعها
مليار لاير، حيث أنه من المتوقع أن تبلغ  333عند  2014في عام  اتبعت الودائع اتجاهاً هابطاً بعد بلوغها قمةً 

مليار لاير في نهاية العام الحالي. نتوقع كذلك أن يكون هذا العام القاع بالنسبة إلى الودائع. بالرغم من  308
ئدة ما نسبته التراجع الحاصل مؤخراً إال أن تركيبة الودائع ال تزال متماسكة مع تشكيل الودائع التي ال تحمل فا

% للقطاع، ليأتي بذلك البنك األهلي ثانياً بعد مصرف 61بنهاية العام الماضي مقابل من إجمالي الودائع % 71
لمدة أربعة  %. نتوقع أن تشهد الودائع ارتفاعاً مستقراً بمعدل نمو سنوي مركب90الراجحي التي تبلغ لديه مستوى 

. شهد معدل القروض إلى الودائع ارتفاعاً متواصالً من مستوى مليار لاير 327% لتبلغ مستوى 2.0يبلغ  أعوام
. نعتقد بأن المعدل سيستقر ما 2017% في نهاية عام 81، حيث أنه من المحتمل أن يبلغ 2012% في عام 60
 % على مدى األعوام القليلة القادمة.82% و 81بين 

 على المدى القصير %3.2بلوغ هامش صافي الفائدة قمته عند 
%. وبعد ذلك 2.9، حيث المس مستوى 2014و  2012لم يشهد هامش صافي الفائدة تغيراً كبيراً ما بين عامي 

% العام الماضي. أتى هذا التوسع على إثر ارتفاع العائد على 3.1ليصل إلى  2015تخطى هذا المستوى في عام 
% في العام 3.2من التوسع ليصل إلى مستوى  األصول المدرة بوتيرة أكبر من ارتفاع تكلفة التمويل. نتوقع المزيد

عود إلى تراجع تكلفة التمويل. كما نتوقع استقرار الهامش في المستقبل القريب عند يالحالي، حيث أنه هذه المرة 
 .2020% حتى عام 3.2مستويات جيدة تبلغ 

 بدء التغطية مع التوصية بالشراء
، إال أنه تحسن على %35عند  باً للمستوى الوسيط في القطاعبالرغم من أن معدل المصاريف إلى الدخل يعد قري

مليار لاير  11على أن تتخطى مستوى  2018مدى الخمسة أعوام السابقة. نتوقع عودة نمو األربا  ابتداًء من عام 
%، كما أنه مع ارتفاع 17لاير للسهم مستوى  62العائد على السعر المستهدف البالغ يتخطى . 2020في عام 
 بدأ بذلك تغطيتنا للبنك األهلي مع التوصية بالشراء.ن%، ل4يفوق الدفع فإن عائد التوزيعات  معدل

 

 

  

 التجاري األهلي البنك
 بدء التغطية 

 
 

 العوائد المتوقعة إجمالي

 )لاير( 2017ديسمبر  27السعر في  52.80

 المتوقع لسعر السهمالعائد  17.4%

 عائد األربا  الموزعة 4.2%

 إجمالي العوائد المتوقعة 21.6%
 

 السوق بيانات

 )لاير( أسبوعاً  52أعلى/أدنى سعر خالل  58.00/37.00

 )مليون لاير( القيمة السوقية 105,600

 )مليون سهم( األسهم المتداولة 2,000

 الحرة()األسهم األسهم المتاحة للتداول  35.5%

 شهر( 12)متوسط حجم التداول اليومي  820,871

NCB AB رمز بلومبيرغ 
 

 السهم السنوي أداء

 
 المصدر: بلومبيرغ

 

 

 

 )مليون لاير( 2017 تقديرات عام 

 العموالت الخاصة دخل صافي 13,796

 جمالياإل الدخل 18,417

 الدخل صافي 9,821

 صافي القروض 257,151

 الودائع 307,727
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األهلي المؤشر العام

 التوصية شراء

لاير 62.00 شهر 12السعر المستهدف خالل    

 

الرئيسيةلبيانات المالية ا   بيانات النسب الرئيسية  

ديسمبر 31 2016 2017* 2018*              )مليون لاير(ديسمبر  31 2016 2017* 2018*    

واالستثمار التمويل دخل صافي هامش %3.1 %3.2 %3.2 التمويل واالستثمار دخل صافي 13,551 13,796 14,372    

انخفاض القيمة مخصصات 1,931 2,108 2,171  العائد على متوسط حقوق الملكية %16.7 %16.1 %15.1  

 صافي الدخل 9,416 9,821 10,226  العائد على متوسط األصول %2.1 %2.2 %2.2

المال رأس كفاية معدل %19.2 %17.8 %18.5 )لاير( ربحية السهم 4.71 4.91 5.11    

x2.4 x2.5 x2.7 الدفترية القيمة مكرر )لاير( التوزيعات النقدية للسهم 1.60 2.20 2.20    

              
 * متوقعة  * متوقعة
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التجاري األهلي البنك  

التغطية إعادة  

 التغطية بدء
 .لاير للسهم 62.00وبسعر مستهدف يبلغ بالشراء مع التوصية البنك األهلي التجاري تغطية ببدء نقوم 
 

 على القطاع نظرة
 

 السندات الحكومية تقدم بديلا 

إال أن ذلك من  % على أساس سنوي،14أنهت البنوك الربع الثالث من العام بتحسن في ربحيتها بنسبة 
الممكن أن يعزى إلى المخصصات االستثنائية التي سجلتها في العام الماضي. استطاع القطاع أن يسيطر على 
مصاريفه بشكل نسبي مع قيامهم بتوسيع الهوامش والذي بدوره دعم الدخل اإلجمالي. من جانبها استقرت 

باإلضافة لثالثة أشهر لبنوك السعودية )سايبور( قراض بين االسيولة خالل العام الحالي وسط ثبات معدل اإل
إلى تماسك قاعدة الودائع. نظراً الستقرار السيولة فقد تراجعت شهية االقتراض بشكل عام في االقتصاد. لم 

دي إلى توجه القطاع نحو قنوات أخرى الستغالل أقراضية تغيراً يذكر في الربع الثالث مما تشهد المحفظة اإل
شكلت السندات والصكوك الحكومية خياراً مناسباً هذا العام، حيث قامت رة وتحقيق عائد. السيولة المتوف

مليار لاير حتى اآلن في كٍل من شهر يوليو وأغسطس وسبتمبر  47حكومة المملكة بطر  صكوك بقيمة 
 وأكتوبر.

 

بشكل نسبي وسط ، حيث استقرت السيولة 2017بنهاية الربع الثالث أصبحت الصورة أكثر وضوحاً لعام 
مليار لاير في  40عها بحوالي جتذبذب الودائع في نطاق ضيق، مع استقرار معدالت الفائدة، بالرغم من ترا

عربي السعودي إلى أن هذا التراجع كان في مختلف أنواع الودائع ال دالربع الثالث. تشير بيانات مؤسسة النق
اسك تركيبة الودائع مع تشكيل الودائع الجارية ما نسبته )التي تحمل فائدة والودائع الجارية( مما يوحي بتم

قد تراجعت بشكل ملحوظ خالل الربع الثالث  التمويلشارة إلى أن تكلفة % من إجمالي الودائع. تجدر اإل61
التخلص من الودائع المكلفة. على بفي الوقت الذي استقرت فيه معدالت الفائدة مما يشير إلى قيام البنوك 

خر، استقرت القروض وسط التباطؤ االقتصادي باإلضافة إلى توفر السيولة مما أدى إلى ضعف الجانب اآل
الطلب على االقتراض بشكل عام. نتيجًة لذلك، ارتفع معدل القروض إلى الودائع على مستوى القطاع إلى 

كما  %.90ند % في الربع السابق. ال يزال هنالك مجاالً للنمو حتى بلوغ الحد المسمو  به ع81% من 85
 جانب.الهنالك ما يدعو للقلق من هذا أن نه ال يبدو أنه في ظل البيئة الحالية فإ

 

 
 

لبعض القروض غير العاملة خالل الربع الثالث نظراً لتراجع مخصصات  شطبم القيام بعمليات تيبدو أنه 
ال تزال المخصصات مرتفعة مليار لاير بالرغم من تسجيل مصاريف مخصصات.  1.3القطاع بمقدار 

الجانب اآلخر، ارتفعت القروض غير مقارنة بالمتوسطات التاريخية نتيجًة لتبعات التباطؤ االقتصادي. على 
% للقطاع. شهد معدل 166مليون لاير، ليتراجع بذلك معدل التغطية إلى مستوى  953العاملة بمقدار 

لى مدى األرباع القليلة الماضية ولكنه لم يشهد تغيراً في ع القروض غير العاملة من إجمالي القروض ارتفاعاً 
 %، والذي يعد منخفضاً بشكل عام.1.3الربع الثالث عند 

 

نمو عملية اإلقراض، حيث ارتفعت مليكة  ؤأدوات الدين الحكومية وسط تباطهت البنوك السعودية إلى توج
مليار لاير منذ بداية العام.  53.5مليار لاير خالل الربع الثالث و  31.5البنوك للسندات الحكومية بمقدار 

نحو  المتاحة تشكل الصكوك الحكومية بديالً مغرياً، خصوصاً للبنوك االسالمية، من أجل توجيه السيولة
تعد البنوك في مركز جيد لالستفادة من فرص النمو ن عملية اإلقراض. قنوات أخرى مناسبة تختلف ع
رأس المال( ووجود مجال للتوسع في بكفاية قوة المركز المالي للبنوك )متمثلة المحتملة في المستقبل نظراً ل
 معدل القروض إلى الودائع.

 
 

 

الشكل 2: مستوى القروض في القطاع )مليون لاير( ومعدل القروض إلى الودائع )%( الشكل 1: متوسط معدل سايبور لمدة 3 شهور )%( وودائع القطاع )مليون لاير(

المصدر: القوائم المالية المصدر: بلومبيرغ، القوائم المالية
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التجاري األهلي البنك  

التغطية إعادة  

 نظرة على تاريخ البنك األهلي
 

 1953في عام كشراكة عامة يعد البنك األهلي التجاري أول بنك سعودي في المملكة، حيث أنه تم تأسيسه 
بحلول عام  .صالح عبدالعزيز الكعكي وشركة سالم بن محفوظ(شركة لصرافة العمالت )شركتين  اندماجبعد 

في حصص المالك.  ، تحولت الشراكة العامة إلى شركة مساهمة ليتم بعدها بعامين تغير جذري1997
استحوذ كٌل من صندوق االستثمارات العامة ومؤسسة التأمينات االجتماعية على حصة في البنك في ذلك 

العامة للتقاعد بعد عملية الطر  العام. يمتلك نضم لهم المؤسسة تل ،الوقت، وال يزالون من المالك الرئيسيين
كزاً للحواالت باإلضافة إلى تخطي عدد موظفيه مر 148فرعاً و  383شبكة فروع كبيرة تصل إلى البنك 

% من إجمالي القروض، األعلى في 18موظف. كما أن البنك األهلي يستحوذ على حصة تبلغ  8,000
 القطاع.

 
)كما فعل  2007عاً استثمارياً في عام انه أسس ذرأيقوم البنك األهلي بتنويع أعماله من عدة جوانب، حيث 

إلى ذلك، فقد قام البنك  باإلضافةمنافسوه( تحت مستوى األهلي كابيتال لتقديم الخدمات االستثمارية لعمالئه. 
الذي يعد أحد (، بانكاسي كاتيليم فاينانس تركياعلى حصة أغلبية في البنك التركي ) باالستحواذفي نفس العام 

 ي تركيا، من أجل التنوع الجغرافي.البنوك المشاركة ف
 

  
  

  محفظة قروض متنوعة
هلي بشكل كبير محفظة القروض للقطاع مجمالً، والتي تعد متنوعة تعكس محفظة القروض لدى البنك األ

بشكل جيد. يكمن أكبر تركيز لمحفظة األهلي في قطاع األفراد والقطاع التجاري )الذي يشمل الشركات 
كر على مدى السنين منذ عام شارة إلى أن تركيبة القروض لم تشهد تغيراً يذوالمتوسطة(. تجدر اإلالصغيرة 
في ظل استطاعة البنك مضاعفة حجم محفظة القروض. على الجانب اآلخر، شهدت استثمارات البنك  2010

أة، وعلى وجه تحوالً منذ ذلك الحين، حيث ركز بشكل أكبر على االستثمارات المقتناة بالقيمة المطف
 2017و  2016الخصوص االستثمارات بفائدة متغيرة. شهدت االستثمارات المزيد من التركيز خالل عامي 

على إثر توجيه القطاع بشكل عام السيولة نحو السندات والصكوك الحكومية، االتجاه الذي اتبعه أيضاً البنك 
 األهلي.

 

 

الشكل 3: الشركات التابعة للبنك األهلي

المصدر: موقع البنك األهلي
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الشكل 4: محفظة القروض واالستثمارات

المصدر: التقارير المالية
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التجاري األهلي البنك  

التغطية إعادة  

 للبنك األهلي المؤشرات الرئيسية والنظرة المستقبلية
 

 البنك بالرغم من حجم مفاجئةمعدالت نمو 
% خالل 10بالرغم من أن البنك يملك محفظة قروض كبيرة الحجم إال أنه تمكن من تنميتها بمعدل يتخطى الـ

 2013مليار لاير في عام  188(. ارتفع صافي القروض من 2016األعوام القليلة الماضية )باستثناء عام 
فراد، )األكبر حجماً في القطاع(. أتى النمو مدفوعاً بتمويل األ 2016مليار لاير في عام  254إلى مستوى 

المركز المالي  ةالقطاع الذي استحوذ على حصة أكبر في تركيبة القروض. دعم كٌل من النمو االقتصادي وقو
سيناريو  2016% بشكل متواصل. شكل عام 15للبنك هذا النمو، حيث تتخطى مالءة رأس المال مستوى 

مختلف وسط التغيرات االقتصادية، حيث اتبع البنك األهلي االتجاه العام للقطاع لتنمو قروض البنك بشكل 
% على أساس سنوي. استقرت محفظة القروض بعد ذلك خالل العام الحالي وسط ضعف 0.4طفيف بنسبة 

البنك ينمي ستثمارات. نتوقع أن النمو االقتصادي، حيث اختارت البنوك توجيه السيولة المتوفرة نحو اال
 ىمليار لاير، حيث أنه أضاف خالل التسعة أشهر األول 5.7بمقدار لديه إجمالي القروض هذا العام األهلي 
مليارات لاير. كما نتوقع بأن تشهد وتيرة النمو ارتفاعاً طفيفاً في المستقبل نظراً لكبر حجم القروض،  4.0

. يأتي ذلك على إثر التوقعات بتحسن النمو 2020مليار لاير بنهاية عام  277مما يشير إلى بلوغها مستوى 
 هلي وتدني معدل القروض إلى الودائع.القوية للبنك األ الكفايةاالقتصادي باإلضافة إلى 

 

 
 

 المحافظ على تركيبة الودائع الجيدة
الودائع تراجعاً متواصالً منذ عام على الجانب اآلخر، اتبعت الودائع منحناً مختلفاً بعض الشيء، حيث شهدت 

. سجل البنك قبل ذلك معدالت نمو منخفضة مقابل وتيرة النمو وحتى الربع الثالث من هذا العام 2015
مليار لاير بعد أن  303عند  2013الكبيرة لصافي لقروض. تبلغ الودائع في الوقت الحالي مستويات عام 

. من الممكن أن يعزى ذلك بعض الشيء إلى كون 2014مليار لاير في عام  333بلغت اعلى مستوياتها عند 
%، مما منح البنك مساحة مريحة لخسارة بعض الودائع. على 80الودائع أقل بكثير من  معدل القروض إلى

الرغم من التراجع الذي شهدته الودائع مؤخراً إال أن تركيبة الودائع ال تزال متماسكة، حيث تشكل الودائع 
ذلك في المركز % للقطاع، ليأتي ب61مقابل  2016بنهاية عام من إجمالي الودائع % 71الجارية ما نسبته 

%، مما يمنح البنك األهلي ميزة 90ي تشكل لديه الودائع الجارية ما نسبته ذالثاني بعد مصرف الراجحي ال
% بنهاية الربع 77ة قد ارتفعت إلى يشارة إلى أن حصة الودائع الجارتنافسية على البنوك األخرى. تجدر اإل

 13.0لتي خسرها خالل التسعة أشهر األولى البالغة قيمتها . نتوقع أن يستعيد البنك جزءاً من الودائع االثالث
مليار  308مليار لاير على أساس سنوي وتبلغ مستوى  7.9مليار لاير، لينهي العام بتراجع الودائع بمقدار 

أعوام يبلغ  4لاير. كما أننا نتوقع أن ترتفع الودائع بعد ذلك بشكل مستقر بمعدل نمو سنوي مركب لمدة 
 .2020مليار لاير بحلول عام  327غ الودائع بذلك مستوى %، لتبل2.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الشكل 5: صافي القروض )مليون لاير( ومعدل القروض إلى الودائع )%(

المصدر: القوائم المالية، توقعات الرياض المالية

*متوقعة
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التجاري األهلي البنك  

التغطية إعادة  

  
 

 تنوع المحفظة يحد من القروض غير العاملة
استطاع البنك األهلي أن يخفض من معدل القروض غير العاملة بالرغم من نمو القروض بشكل كبير 

% من 3.0باإلضافة إلى المحافظة على معدالت تغطية مرتفعة. تراجع معدل القروض غير العاملة من 
في  . بالرغم من المخاوف بشأن جودة األصول2016% في عام 1.5إلى  2011إجمالي القروض في عام 

% للقطاع. 12% على أساس سنوي مقابل 7ارتفاعاً طفيفاً بنسبة شهدت القطاع إال أن القروض غير العاملة 
. يعد تنوع محفظة 2015% في عام 1.4أدى ذلك إلى االرتفاع الطفيف في معدل القروض غير العاملة من 

كبير على القطاعات التي تأثرت  الرئيسية التي أدت إلى ذلك نظراً لعدم وجود تركيزالقروض أحد األسباب 
القروض غير العاملة ارتفاعاً ملحوظاً خالل شهدت اض أسعار النفط. بالرغم من ذلك، بشكل كبير جراء انخف

مليار لاير خالل التسعة أشهر األولى  4.7إلى  2016مليار لاير في عام  3.9العام الحالي حيث ارتفعت من 
مليار لاير في  4.9تقراً. نتوقع أن تبلغ القروض غير العاملة مستوى في حين أن معدل التغطية ال يزال مس

% في عام 1.4% ومن ثم يتراجع بشكل تدريجي إلى 1.9نهاية العام الحالي، ليرتفع بذلك المعدل إلى 
جودة األصول في المستقبل القريب. باإلضافة إلى ذلك، فإننا . من المتوقع أن تتراجع المخاوف بشأن 2020
، مما سيساهم في لمستويات السابقةمشابهة لتبلغ عمليات شطب القروض غير العاملة مستويات أن نتوقع 

 .التراجع المتوقع للقروض غير العاملة
 

 
 

تعد عمليات تسجيل المخصصات للبنك جيدة لمقابلة نمو القروض غير العاملة. بلغ معدل التغطية مستويات 
حتى اآلن. نتوقع أن يقوم البنك بتسجيل مخصصات بشكل  2015عام مرتفعة وال يزال بالقرب من مستويات 

%. كما نتوقع أن يتخطى معدل التغطية 160أكبر خالل الربع الرابع، مما سيدفع بمعدل التغطية إلى مستوى 
في ظل توقعنا بتراجع القروض غير العاملة واالرتفاع المستقر  2020% بحلول عام 200مستوى 

 ل.للمخصصات في المستقب
 
 
 
 

الشكل 6: الودائع )مليون لاير( ومعدل النمو )%(

المصدر: القوائم المالية، توقعات الرياض المالية

*متوقعة
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الشكل 8: معدل القروض غير العاملة ومعدل التغطية الشكل 7: القروض غير العاملة والمخصصات )مليون لاير(
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التجاري األهلي البنك  

التغطية إعادة  

 ارتفاع االستثمارات مجدداا على إثر توفر السندات الحكومية
 153إلى  2011مليار لاير في عام  120شهدت االستثمارات تذبذباَ في السابق حيث ارتفعت من مستوى 

بالقيمة المطفأة. إال أنه بعد ذلك شهدت  مع التركيز على االستثمارات المقتناة 2014مليار لاير في عام 
ستثمارات التي تحمل معدالت فائدة ثابتة. تراجعت االاالستثمارات تراجعاً حاداً في ظل تخلي البنك عن 

من الممكن  مع استقرارها خالل العام الحالي. 2016مليار لاير بنهاية عام  112االستثمارات إلى مستوى 
أن يعزى ذلك إلى ضعف النمو في اإلقراض بشكل عام باإلضافة إلى توفر السندات والصكوك الحكومية 
وسط إصدار حكومة المملكة ألدوات الدين المحلية عدة مرات لتغطي عجز الميزانية لديها. نتوقع بأن تنمو 

وسط  2020مليار لاير بنهاية عام  143 مليار لاير لهذا العام وتصل بعد ذلك إلى 120االستثمارات لتبلغ 
 التوقعات بوجود المزيد من إصدارات الدين المحلية.

 

 
 

 مريح لرأس المال كفايةمعدل 
% على 19% و 17بشكل كبير للبنك األهلي، حيث أنه تذبذب ما بين مستويات مريحة  الكفايةبلغ معدل 

إدارة األصول مرجحة المخاطر مقارنة على الماضية. أتى ذلك على إثر قدرة البنك  أعواممدى الخمسة 
نقطة أساس خالل الربع األول من العام  100برأس المال األساسي والمساند. شهد المعدل تراجعاً بمقدار 

إلى مليار لاير في بداية العام  353% في ظل ارتفاع األصول مرجحة المخاطر من 18.2الحالي ليبلغ 
مخاطر خارج القوائم المالية. بالرغم من لإلى تعرض البنك  مليار لاير، والذي من الممكن أن يعزى 382

% بنهاية الربع الثالث. نتوقع أن 18.5مستوى  الكفايةذلك، إال أن هنالك تحسناً تدريجياً حيث بلغ معدل 
 % في المستقبل القريب.20 طىويتخ% بنهاية العام الحالي 18.8يستمر هذا االرتفاع ليبلغ مستوى 

 

 
 

 

الشكل 9: صافي االستثمارات )مليون لاير( ومعدل النمو )%(

111,509

المصدر: القوائم المالية، توقعات الرياض المالية
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الشكل 10: كفاية رأس المال

المصدر: القوائم المالية، توقعات الرياض المالية
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التجاري األهلي البنك  

التغطية إعادة  

 استقرار العائد على األصول
سنوات الماضية حيث بلغ أعلى مستوياته  خمسشهد معدل العائد على األصول ارتفاعاً مستقراً على مدى ال

في ننا نتوقع أن يشهد المعدل تراجعاً طفيفاً أ. إال 2012% في عام 3.5% في العام الماضي مقابل 4.1عند 
%. كما نتوقع أن يحافظ البنك على هذا المستوى في العام القادم ليرتفع بعده إلى مستوى 4.0العام الحالي إلى 

. يأتي الجزء األكبر للعائد على األصول من العائد على 2020% في عام 4.2و  2019% في عام 4.1
على بالمقارنة مع باقي األصول قروض األالالقروض ليأتي بعده العائد على االستثمارات. يعد العائد على 

 %.2.9في حين أن العائد على االستثمارات بلغ  2016% في عام 5.1حيث بلغ مستوى 
 

   
 

% العام 1.1إلى  2012% في عام 0.8ارتفاعاً من مستوى التمويل على الجانب اآلخر، شهدت تكلفة 
بور يالسيولة في القطاع مما دفع بمعدل ساعاماً اعتيادياً في ظل الضغط على  2016الماضي. لم يكن عام 

% 0.9ننا نتوقع استقرار تكلفة التمويل عند إلذلك ف لالرتفاع وأدى إلى ارتفاع مستويات االقتراض للبنوك.
. تعد مصاريف العموالت الخاصة على 2020و  2019% في عامي 1.0لهذا العام قبل أن ترتفع إلى 

تمويل، حيث أنها تشكل أكثر من نصف مصاريف العموالت الخاصة. الودائع العنصر األكبر ضمن تكلفة ال
بدعم من قاعدة الودائع التي ال  2017% في عام 0.28نتوقع أن تبلغ األربا  التي تدفع للمودعين مستوى 

 أسعار الفائدة عالمياً.مع ارتفاع تحمل فائدة، كما أننا نتوقع أن ترتفع بشكل طفيف للسنوات القادمة 
 

 
 

% 77تحمل فائدة مستوى ال تعد تكلفة التمويل للبنك األهلي ضمن األدنى في القطاع وسط بلوغ الودائع التي 
مدى تدني  12من إجمالي الودائع، حيث تعد أحد التكاليف الرئيسية على قائمة الدخل. يوضح الشكل رقم 

لث، أي نصف تكلفة بنك االستثمار % بنهاية الربع الثا1للبنك حيث أنها بالقرب من مستوى  التمويلتكلفة 
 %.2البالغة حوالي 

 

الشكل 12: تكلفة الودائع على مستوى القطاع في الربع الثالث الشكل 11: العائد على األصول وتكلفة الودائع

المصدر: القوائم المالية، توقعات الرياض المالية
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الشكل 12: تكلفة التمويل على مستوى القطاع في الربع الثالث
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التجاري األهلي البنك  

التغطية إعادة  

 2017هامش صافي دخل العموالت يبلغ قمته في عام 
%. لكنه 2.9عند  2014و  2012لم يشهد هامش صافي دخل العموالت الخاصة تغيراً يذكر ما بين عامي 

% العام الماضي. أتى هذا االرتفاع نتيجة 3.1ويبلغ  2015ارتفع بعدها ليتخطى هذا المستوى في عام 
ذا االرتفاع خالل العام ارتفاع متوسط العائد على األصول بوتيرة أكبر من تكلفة التمويل. نتوقع استمرار ه

تراجع تكلفة التمويل. ال نتوقع أن يشهد الهامش إلى بشكل كبير يعود %، إال أن ذلك 3.2الحالي ليبلغ مستوى 
لمتوقعة للعام ا، حيث نتوقع أن يستقر عند المستويات القادمة ثالثخالل السنوات ال توسعاً إضافياً بعد ذلك

الفائدة على كٍل من العائد على األصول وتكلفة التمويل. نعتقد بأن بلوغ الحالي نظراً لتأثير ارتفاع أسعار 
أمراً جيداً في القطاع حيث أنه من الصعب تحقيق المزيد من التوسع في الهوامش  يعد %3.2الهامش مستوى 

نوك ، حيث تعد الهوامش مرتفعة للبإال إذا تحول البنك األهلي بشكل كامل إلى مواكبة الشريعة في عملياته
 سالمية مثل بنك الراجحي.اإل
 

   
 

 2017تراجع الدخل غير األساسي في عام 

شهد الدخل غير األساسي تذبذباُ بشكل تاريخي، حيث أنه يعكس بشكل كبير النشاط االقتصادي في المملكة. 
ً بنسبة 2013منذ عام  في  العام الذي شهد بشكل كامل تراجعاً ، 2015% في عام 1، شهد الدخل تراجعا

لكة. نتوقع تراجع الدخل غير األساسي خالل العام الحالي مأسعار النفط مما أثر على اإليرادات النفطية للم
مليار لاير كما هو موضح في الشكل أدناه. يعكس هذا التراجع من وجهة نظرنا التباطؤ  4.6% ليبلغ 9بنسبة 

 200دة. نتيجًة لذلك، فإننا نتوقع تراجعاً بمقدار االقتصادي وسط مواكبة الشركات لهذه البيئة التشغيلية الجدي
مليون لاير في دخل الرسوم لهذا العام إال أنه من الممكن أن يشهد دخل تحويل العمالت ارتفاعاً بشكل سنوي. 

ن بشأن المستقبل. وسط تراجع حجم الدخل غير األساسي لهذا العام والتوقعات وبالرغم من ذلك، إال أننا متفائل
 4.8% ليبلغ 3قتصادي أفضل على مدى الثالثة أعوام القادمة، فإننا نتوقع أن يشهد الدخل نمواً بنسبة بأداء ا

 .2020مليار لاير في عام  5.1 ويصل بعد ذلك إلى 2018 في عام مليار لاير
 

 
  

الشكل 13: هامش صافي الفائدة

المصدر: القوائم المالية، توقعات الرياض المالية

*متوقعة
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الشكل 14: الدخل غير األساسي )مليون لاير( مدفوعاً بدخل األتعاب والعموالت

المصدر: القوائم المالية، توقعات الرياض المالية
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التجاري األهلي البنك  

التغطية إعادة  

 من الممكن تحسن معدل المصاريف إلى الدخل

ال يعد معدل المصاريف إلى الدخل )قبل المخصصات( للبنك األهلي األفضل في القطاع، حيث بلغ مستوى 
% بنهاية الربع الثالث ما يعد خامس أعلى معدل في القطاع. بالرغم من أن هذا المستوى في نهاية الربع 36

يبعد عن المعدل  شارة إلى أنجدر اإلتالثالث فقط إال أنه أحدث المعلومات المتوفرة. بالرغم من ذلك، إال أنه 
نسب مئوية فقط في حين أن أعلى ثالثة بنوك يبلغ المعدل  6أدنى معدل مسجل لدى البنك البريطاني بمقدار 

الوسيط عند  ل%. لذلك فإن األهلي يعد قريباً من المعد60% إلى 50لديهم مستويات مرتفعة جداً ما بين 
 حيث الماضية، خمسال السنوات خاللقد شهد تحسناً ملحوظاً  معدلال أن إلى اإلشارة تجدر كما %.35

 إلى يصل أن المتوقع ومن الماضي العام% 38 مستوى إلى 2012 عام في% 39 مستوى من انخفض
% مما 34إلى مستوى  2020نعتقد بأن المعدل سيشهد انخفاضاً في عام  . الحالي العام نهايةب% 35 مستوى

 للبنك على المصاريف.يعكس السيطرة المتوقعة 
 

 
 

 العائد على حقوق الملكية يشير إلى اتجاه هابط
% 16.7إلى  %18، حيث تراجع من 2012هابطاً منذ عام  اً سلك العائد على متوسط حقوق الملكية منحن

. يبدو أنه بالرغم من نمو صافي الدخل بشكل 2014% في عام 20.4العام الماضي بالرغم من ارتفاعه إلى 
قد  الدفع معدل متوسط أن إلى نظراً  وتيرة ارتفاع حقوق الملكية فاقته وسط نمو األربا  المبقاة.سنوي إال أن 

نتوقع أن  . أعلى عائدات تحقيق من المبقاة ربا األ تتمكن لم الماضية، خمسال السنواتعلى مدى % 35 بلغ
. بالرغم من ذلك 2020% في عام 13يشهد العائد على حقوق الملكية المزيد من التراجع في المستقبل ليبلغ 

قام برفع معدل توزيعات األربا  لهذا العام، حيث أنه إذا ما استمر في ذلك في المستقبل فسوف  البنك إال أن
مما  مرة 2.5للبنك األهلي مستوى  2017ينعكس إيجاباً على العائد. يبلغ مكرر القيمة الدفترية المتوقع لعام 

 يعد أعلى بقليل من المنافسين.
 

  
 
 
 

الشكل 15: معدل المصاريف إلى الدخل على مستوى القطاع في الربع الثالث

المصدر: القوائم المالية
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الشكل 17: تحسن صافي الدخل )مليون لاير( ابتداًء من 2018 الشكل 16: العائد على حقوق الملكية )%( ومكرر القيمة الدفترية )مرة(

المصدر: القوائم المالية، توقعات الرياض المالية المصدر: القوائم المالية، توقعات الرياض المالية
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التجاري األهلي البنك  

التغطية إعادة  

 تحسن متوقع لصافي الدخل
من  2013دناه، فإن وتيرة نمو صافي الدخل قد شهدت تراجعاً منذ عام أكما هو موضح في الرسم البياني 

. بالرغم من هذا التراجع على إثر التباطؤ االقتصادي، منذ عام 2016% في عام 3% إلى 21مستوى 
البيئة التشغيلية على وجه الخصوص، إال أنه محافظ على اتجاهه الصاعد مما يعد إشارة جيدة وسط  2014

، أي بارتفاع 2017مليار لاير في عام  9.8الصعبة بعض الشيء. نتوقع أن يبلغ صافي الدخل مستوى 
تحدياً بعض الشيء مع ارتفاع صافي الدخل  2018% على أساس سنوي. من الممكن أن يشكل عام 4نسبته 

اع مصاريف المخصصات % وسط استقرار هامش صافي الفائدة واستمرار ارتف1بشكل طفيف بنسبة 
% في عام 6باإلضافة إلى ضعف الدخل غير األساسي. كما نتوقع أن ترتفع وتيرة نمو صافي الدخل إلى 

2019. 
 

 
 

 2017ارتفاع التوزيعات في عام 
لاير للسهم بمعدل  1.60لاير و  1.35تفاوتت التوزيعات النقدية على مدى الخمسة أعوام الماضية ما بين 

لاير للسهم  1.10للبنك األهلي البالغة  2017%. شكلت توزيعات نصف السنة لعام 41% و 33دفع يبلغ 
لغ كامل التوزيعات للعام مستوى مفاجأة، مما أدى إلى توقعنا بتوزيعات مماثلة في النصف الثاني من العام لتب

%(. ال يعد البنك األهلي الوحيد في القطاع برفعه لمعدل الدفع، حيث 45لاير للسهم )معدل الدفع يبلغ  2.20
قام بعض المنافسين مثل مصرف الراجحي والبنك السعودي الفرنسي والبنك السعودي البريطاني برفع 

عند ظراً لعدم استفادة البنوك بشكل كبير من إعادة استثمار األربا  . تأتي هذه الخطوة نللمستثمرينتوزيعاتهم 
مستويات مماثلة للسابق وسط التباطؤ االقتصادي ومحدودية نمو األصول المدرة للعوائد. تشير توقعاتنا 

، مما يشير أيضاً إلى ارتفاع عائد التوزيعات 2020% حتى عام 44المتحفظة إلى بلوغ معدل الدفع مستوى 
% في السابق. نعتقد بأن عائداً بهذا 3.0%( عند مستويات األسعار الحالية مقابل 5.0% و 4.5بين )ما 

 المستوى ألحد أكبر البنوك في المملكة يعد مغرياً للمستثمرين.
 

  

الشكل 17: تحسن صافي الدخل )مليون لاير( ابتداًء من 2018

المصدر: القوائم المالية، توقعات الرياض المالية

*متوقعة
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الشكل 18: ارتفاع معدل الدفع وعائد التوزيعات

المصدر: القوائم المالية، توقعات الرياض المالية
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 13 من 11 صفحة
 

التجاري األهلي البنك  

التغطية إعادة  

 والتوصية التقييم
حيث  ،تغطيتناضمن البنوك التي تقع  لتقييم الدفترية القيمة مكرر علىالمبني  التقييم نموذج استخدامنواصل 
 علىباحتساب عائد  قمنا. المالية للشركات ألمثل من حيث إظهار القيمة الحقيقيةا هوهذا النموذج  نعتقد بأن
نمو طويل  ومعدل% 11.8 الملكية عند حقوق وتكلفة للبنك األهلي %14.5 يبلغ الملكية طويل األجل حقوق
 على العائد بناًء على النمو توصلنا إلى معدل .العادلالدفترية  القيمة مكررللوصول إلى  %8.0يبلغ  األجل
قام البنك األهلي  %.55 يبلغ والذي الطويل المدى على المبقاة األربا  ومعدل% 14.5البالغ  الملكية حقوق

 على المدى القصير إلى المتوسط.ذلك برفع معدل الدفع لهذا العام، حيث نتوقع أن يستمر 
 

   
 الدفترية لقيمةل تقديراتناعلى  بتطبيقه قمناحيث  ،مرة 1.7األهلي لبنك ل المستهدف الدفترية القيمة مكرر يبلغ

 .لاير 61.69 تبلغ للسهم عادلة قيمة إلى لنصل لاير 35.69 والبالغ 2018لعام  للسهم المتوقعة
 

 يبلغ مستهدف ربحية مكرر بحسابللبنك  الربحية مكرر على باالعتماد التقييم بإجراء قمنا للتأكد كوسيلة
يبلغ باإلضافة إلى ذلك، . ، حيث يعد ذلك متوسط مكرر الربحية لألعوام األربعة السابقة للسهممرة 11.5
نه بتطبيق مكرر لذلك فإ .لاير 5.26مستوى  2020 - 2018عوام لأل السهم لربحية تقديراتنا متوسط

 .لاير 60.49 تبلغللسهم  عادلة قيمة إلى نصلالربحية المستهدف على متوسط تقديراتنا لربحية السهم 
 

 
 

دفترية  ةيمثل مكرر قيم والذي للسهم لاير 62.00 يبلغ مستهدف بسعراألهلي بنك ال على التغطية ببدء نقوم
على  2018للقيمة الدفترية وأربا  عام تقديراتنا مرة لمجمل  12.1 يبلغ ربحية ومكرر مرة 2.9 يبلغ

، فإننا نوصي %4.2يبلغ  متوقع وعائد توزيعات %17.4في ظل تقديم السهم لعائد على السعر يبلغ . التوالي
 بالشراء.

 
  

1: التقييم بناًء على مكرر القيمة الدفترية جدول 

*2020 *2019 *2018 *2017 2016

44.35 39.91 35.69 31.78 29.37 القيمة الدفترية للسهم  لاير  %3.70 العائد الخالي من المخاطرة

%7.00 نسبة المخاطرة لالستثمار 

%14.5 العائد على حقوق الملكية على المدى البعيد 1.15 بيتا

%8.0 نسبة النمو على المدى البعيد  %11.8 تكلفة حقوق الملكية

%11.8 تكلفة حقوق الملكية %55.0 معدل األرباح المبقاة على المدى الطويل

x1.73 مكرر القيمة الدفترية المستهدف

61.69 السعر المستهدف للسهم

المصدر: الرياض المالية

* تقديرات

االفتراضات

2: التقييم بناًء على مكرر الربحية  جدول 

*2020 *2019 *2018 *2017

5.52 5.28 4.98 4.91 ربحية السهم

x11.5 مكرر الربحية المستهدف

5.26 متوسط ربحية السهم المتوقعة للفترة  2020-2017 

60.49 السعر المستهدف للسهم

المصدر: الرياض المالية

* تقديرات
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التجاري األهلي البنك  

التغطية إعادة  

 القوائم المالية
 

3: مختصر للقوائم المالية جدول 

النسب *2019 *2018 *2017 2016 قائمة الدخل )مليون لاير(

النمو )على أساس سنوي( 18,613 17,945 17,134 17,521 دخل العموالت الخاصة

%4 %4 %2 %8 صافي دخل العموالت الخاصة 3,678 3,572 3,338 3,969 مصاريف العموالت الخاصة

%4 %4 -%1 %7 الدخل اإلجمالي 14,935 14,372 13,796 13,551 صافي دخل العموالت الخاصة

%6 %4 %4 %3 صافي الدخل 4,965 4,838 4,620 5,096 الدخل غير األساسي

%3 %3 %1 %0 إجمالي القروض 19,900 19,210 18,417 18,647 الدخل اإلجمالي

%6 %7 %7 -%17 إجمالي االستثمار 9,044 8,927 8,539 9,175 إجمالي مصاريف العمليات

%2 %2 -%3 -%3 إجمالي الودائع 10,798 10,226 9,821 9,416 صافي الدخل

%4 %4 %2 -%2 األصول المدرة 600 600 600 600 األسهم المتداولة )مليون سهم(

%4 %4 %2 -%2 إجمالي الموجودات 5.40 5.11 4.91 4.71 ربحية السهم )لاير(

%12 %13 %8 %8 حقوق المساهمين 2.30 2.20 2.20 1.60 األرباح الموزعة للسهم )لاير(

الربحية

%2.3 %2.2 %2.2 %2.1 العائد على متوسط األصول *2019 *2018 *2017 2016 قائمة المركز المالي )مليون لاير(

%14 %15 %16 %17 العائد على متوسط حقوق الملكية الموجودات

%34 %35 %35 %38 معدل المصاريف إلى الدخل  )باستثناء المخصصات( 54,297 41,568 40,992 43,441 نقدية و أرصدة لدى مؤسسة النقد السعودي

%3.2 %3.2 %3.2 %3.1 هامش صافي دخل العموالت الخاصة 22,242 21,182 20,174 19,213 أرصدة لدى البنوك

أخرى 123,040 127,497 120,281 111,509 االستثمارات، صافي

82% 81% 81% 78% معدل القروض إلى الودائع 270,198 263,593 257,151 253,592 القروض، صافي

%20.1 %18.4 %17.7 %19.2 معدل كفاية رأس المال 4,904 4,727 4,562 4,363 األصول الثابتة، صافي

%284 %219 %165 %151 معدل تغطية القروض غير العاملة 901 883 866 849 استثمار عقارين صافي

x9.4 x9.9 x10.3 x10.7 مكرر الربحية 9,296 9,029 8,772 8,524 موجودات أخرى

x2.3 x2.4 x2.5 x2.7 مكرر القيمة الدفترية 481,791 465,541 449,998 441,491 إجمالي الموجودات

43% 43% 45% 34% معدل دفع األرباح

المطلوبات و حقوق المساهمين

أداء السهم 320,160 313,882 307,727 315,618 ودائع العمالء

59,139 57,980 56,843 45,474 أرصدة للبنوك األخرى

10,117 10,067 10,017 9,918 إصدارات دين ثانوية

10,876 10,768 10,661 10,556 مطلوبات أخرى

400,292 392,697 385,248 381,566 إجمالي المطلوبات

20,000 20,000 20,000 20,000 رأس المال

27,942 25,242 22,686 20,230 احتياطي نظامي

28,153 22,171 16,613 13,549 أرباح مبقاة

80,312 71,656 63,561 58,738 إجمالي حقوق المساهمين

481,791 465,541 449,998 441,491 إجمالي المطلوبات و حقوق المساهمين

المصدر: القوائم المالية، توقعات الرياض المالية
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التجاري األهلي البنك  

التغطية إعادة  

 السهم تصنيف

 ُمصّنف غير بيع حياد شراء

 المتوقعة العوائد إجمالي

 %15+ أكبر من
% و      15بين + المتوقعة العوائد إجمالي

- 15% 

 اقل من المتوقعة العوائد إجمالي

- 15% 
 مقيد/ المراجعة تحت

 

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

 

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

 
 

 بيان إخالء المسؤولية

 

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

نات والمعلومات المقدمة ، وعلى وجه هي دقيقة وأن التوقعات واآلراء والتنبؤات الواردة في هذه الوثيقة هي عادلة ومعقولة، ومع ذلك فأن الرياض المالية ال تضمن دقة البيا

خطأ. هذا التقرير ليس، وليس المقصود 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

ها هذا التقرير. الرياض المالية تخلي تقديم عرض لشراء أية أوراق مالية. وبناء عليه، فإنه يجب عدم االعتماد على دقة، و/أو عدالة ، و/أو اكتمال المعلومات التي يحتوي علي

الية من ام عن أي خسارة ناجمة عن أي استخدام لهذا التقرير أو محتوياته، و لن تكون الرياض المالية مسؤولة ولن يكون أي من منسوبي الرياض الممسؤوليتها وال تقبل أي التز

الشركات التابعة او عمالئها قد يكون  مدراء ، ومسؤولين، و موظفين مسؤولين في أي حال من األحوال عن محتويات هذا التقرير. الرياض المالية أو موظفيها أو احد أو أكثر من

 .لهم استثمارات في األوراق المالية أو األصول األخرى المشار إليها في هذا التقرير

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

ي التقرير يمثل نتيجة محتملة فقط. كما أن أي ضمان بأن النتائج أو األحداث المستقبلية سوف تكون متسقة مع أية آراء او التنبؤات او التوقعات واردة في هذا التقرير، و ما ورد ف

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

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

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

قرير تقديم مشورة في مجال االستثمار هذا التقرير يقدم معلومات ذات طابع عام وال يعتبر ظروف ، وأهداف ، ومستوى المخاطرة ألي مستثمر معين. ولذلك، فإنه ال يقصد بهذا الت

القارئ  الوضع المالي الخاص و/أو األهداف االستثمارية الخاصة و/أو االحتياجات الخاصة بالقارئ . قبل اتخاذ أي قرار بخصوص االستثمار يجب على وال يأخذ بعين االعتبار

ثمار في هذا النوع من االوراق المالية قد الحصول على المشورة المستقلة من ذوي الخبرة في المجاالت المالية والقانونية و/أو أي مستشارين آخرين حسب الضرورة نظرا الن االست

  .اليكون مالئما لجميع االشخاص

 .لقواعد ولوائح حقوق الطبع والنشرال يحق نسخ أو توزيع هذا التقرير البحثي، كليا أو جزئيا، وجميع المعلومات و اآلراء والتنبؤات والتوقعات الواردة فيه محمية بموجب ا
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