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 الطلب على اإلقتراض ارتفاع

نتيجة الضغط الذي في الوقت الراهن أحد أكبر التحديات التي يواجهها القطاع  يعد شح السيولة في النظام المصرفي السعودي
مستويات القروض لدى البنوك إلى ارتفاع معدل القروض إلى الودائع على باإلضافة إلى ذلك، أدى ارتفاع  .تشهده الودائع

 ارتفاعاً نتيجةً شهدت عدالت الفائدة ممن جانب آخر، فإن ليحد بذلك من القدرة على التوسع في عملية اإلقراض.  ،مستوى القطاع
ارتفاع سعر الفائدة المعروض بين البنوك )سايبور( إلى ارتفاع  أدىإلى االرتفاع أيضاً. التمويل  مما دفع بتكلفةلشح السيولة 

عندما يزداد الطلب على االقتراض من قبل الشركات والمؤسسات لتغطية  حيث تزداد حدة ارتفاع سعر الفائدة ،عوائد األصول
عبارة عن ضغط على بأنها في القطاع وحتى اآلن الظواهر البارزة منذ بداية العام الممكن وصف من احتياجاتها قصيرة اآلجل. 

هذه نتوقع استمرار نقطة أساس مع نمو اإلقراض بشكل مستقر.  30الودائع وارتفاع لمعدل سايبور لمدة ثالثة أشهر بأكثر من 
 ل في النظام المصرفي.موااألعدم ضخ المزيد من  في حالةالظواهر في المستقبل القريب 

 

، وبالرغم من كون من العام الحالي تراجع حجم الودائع بشكل سنوي ألول مرة منذ أكثر من عشرين عاماً خالل شهر فبراير
إال أن الودائع  ،خالل الشهر نفسه من العام الماضي )صرف راتبين لجميع منسوبي الحكومة( استثنائيذلك يعود إلى عامل 

لتغير الشهري في مستوى الودائع نجد أنها إلى ابالنظر بشكل أقرب لى أساس سنوي للشهرين التاليين. استمرت باالنخفاض ع
بعد أن اتبعت منحنًى  ،% مقارنة بالشهر السابق2بارتفاع قدره  ،2016مليار لاير بنهاية شهر مارس من عام  1,609بلغت 

% 1الماضي. وعلى الرغم من ارتفاع شهر مارس إال أن الودائع تراجعت مجدداً في شهر أبريل بنسبة  سلبياً منذ شهر نوفمبر
 شهر مايو أيضاً. بيانات مليار لاير، مما يوحي باستمرار الضغط عليها ويدفعنا إلى عدم التفاؤل بشأن 1,598لتصل إلى 

البنوك نمواً مضطرباً خالل العام الحالي نتيجة إصدار الحكومة في الوقت نفسه، شهد حجم السندات الحكومية التي تملكها 
لسندات محلية لسد جزء من عجز الموازنة العامة. سجلت موجودات البنوك من السندات الحكومية معدل نمو شهري المتكرر 
لاير(. من خالل مليار  140مليار لاير( وحتى شهر أبريل )بلغت  87)بلغت  2016% منذ شهر يناير من عام 10يزيد عن 

السيولة في  له الضغط الذي تتعرض حجم تزايد اصدار السندات الحكومية واستمرار السحوبات التي تشهدها الودائع يتجلى لنا
 .2009بداية عام  ذالنظام المصرفي. نتيجًة لذلك، قفز معدل سايبور إلى مستويات لم يشهدها من

% بنهاية شهر مايو ليستمر في اتجاهه 2.15% إلى 1.80من أشهر ثالث  ةارتفع معدل سايبور لمدمنذ شهر مارس الماضي، 
تشير تقديراتنا الصاعد متماشياً مع ظروف القطاع. من الممكن استمرار حالة شح السيولة في ظل تباطؤ االنفاق الحكومي، لذلك 

لى ذلك فإن االرتفاع المحتمل لسعر الفائدة الودائع للضغط مع مواصلة أسعار الفائدة باالرتفاع. باإلضافة إتعرض ستمر ي إلى أن
 من قبل الواليات المتحدة األمريكية سينعكس كزيادة في معدل إعادة الشراء المعاكس من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي.

 

 

 

 

شكل 2: معدل سايبور لمدة 3 شهور قطاع المصرفي )مليار لاير(  ودائع والسندات الحكومية لدى ال شكل 1: ال

المصدر: بلومبرغالمصدر: ساما
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أعاله، فإن حجم اإلقراض إلى القطاع الخاص  3يصاحب تراجع السيولة تنامى الطلب على االقتراض. كما يتضح من الشكل 
شهد ارتفاعاً تدريجياً مستقراً في ظل نمو الحاجة إلى االقتراض، من أجل تغطية العمليات قصيرة المدى على وجه الخصوص، 

مليار لاير في شهر أبريل من  1,357% ليبلغ 1المدفوعات. زاد حجم المحفظة االقراضية للقطاع الخاص بنسبة لسد فجوة 
مليار لاير، بينما شهد اإلقراض للقطاع العام تذبذباً في  1,322مقارنة بما تم تسجيله في شهر يناير الماضي عند  2016العام 

مليار لاير في شهر يناير  44تراجع حجم االقراض للقطاع العام من مستوى  ،الوقت نفسه. في ظل انخفاض أسعار النفط الخام
مليار لاير بنهاية شهر يوليو من العام نفسه. ولكن منذ بداية العام الحالي شهد حجم اإلقراض ارتفاعاً  38إلى  2015من عام 

 4أبريل، كما هو موضح في الشكل  شهر في لاير مليار 46إلى  2016في عام  مليار لاير في شهر يناير 38من مستوى 
. 2015أعلى مستوياته منذ شهر يناير من عام  من العام الحالي بنهاية شهر أبريلبلغ حجم االقراض للقطاع العام  اله.أع

 ستتسارع حدة شح السيولة في القطاع المصرفي إذا ما شهدت قروض القطاع العام المزيد من االرتفاعات. 

 2016ي من عام تقديراتنا للربع الثان

تشير تقديراتنا إلى . 2016أدناه تفاصيل تقديراتنا لنتائج البنوك التي تقع تحت تغطيتنا للربع الثاني من عام  1يبين الجدول رقم 
على اثر ارتفاع أسعار الفائدة ونمو حجم  ،% مقارنة بالعام السابق7ينمو صافي دخل العموالت الخاصة بمعدل يبلغ أن 

هذا االرتفاع الملحوظ  يعد%. في حين 2.0االقراض واألصول األخرى. واصل معدل سايبور اتجاهه الصاعد متخطياً مستوى 
ل خطراً إذا السيولة يمر بها القطاع، األمر الذي قد يشكفي شح من أمراً إيجابياً للبنوك من حيث الربحية، إال أنه يشير إلى حالة 

حيث  ،ما استمر لفترة طويلة. من غير المرجح أن ينعكس نمو صافي دخل العموالت الخاصة على صافي األرباح بشكل كامل
مقارنة بالعام الماضي % 3ارتفاعاً بنسبة  التي تقع ضمن تغطيتناشهد صافي األرباح المجمعة للبنوك تشير تقديراتنا إلى أن ي

 لتأتي مواكبةالربع هذا في مستويات المخصصات خالل المتوقعة زيادة القمنا باألخذ بعين االعتبار نتيجة ارتفاع المصاريف. 
مليون لاير مقارنة بما تم  548وضاع القطاع. تشير تقديرانا إلى أن تبلغ تكاليف مخصصات الربع الثاني لمصرف الراجحي أل

أن  كذلك فإنه من المتوقعمليون لاير.  468مليون لاير وما تم تسجيله في العام السابق عند  538تسجيله في الربع السابق عند 
مليون لاير مقارنة بما تم تسجيله في  50 مستوى ا المالية )سامبا( خالل الربع الثانيتبلغ تكاليف مخصصات مجموعة سامب

 مليون لاير. 27مليون لاير وما تم تسجيله في العام السابق عند  45الربع السابق عند 

قديراتنا إلى تشير ت% على أساس سنوي بشكل عام. 1من المرجح أن يستمر الضغط على الودائع مع نموها بنسبة ضئيلة تبلغ 
% على التوالي مقارنة 4% و 5البنك السعودي الهولندي نمواً في حجم الودائع بنسبة و ةالماليسامبا مجموعة سجل كالً من ت أن

الودائع اآلجلة التي تحمل فائدة نسبة أكبر، فيه بالفترة المماثلة من العام السابق. استطاع البنك السعودي الهولندي، الذي تشكل 
ب المزيد من الودائع، في حين خالفت سامبا التوجه العام للقطاع واستطاعت أن تنمي حجم ودائعها. تشير تقديراتنا أن يستقط

البنك السعودي البريطاني )ساب( ومصرف الراجحي تراجعاً كالً من البنك السعودي الفرنسي وكذلك إلى أن تشهد الودائع لدى 
 %.2% و 1ما بين تراوح تطفيفاً على أساس سنوي بنسبة 

 ،تعزى قوة الطلب على القروض مؤخراً إلى زيادة الحاجة للتمويل في ظل محدودية السيولة في االقتصاد بشكل عام. نتيجة لذلك
% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. 4فإننا نقدر بأن تشهد المحفظة االقراضية للبنوك التي تقع تحت تغطيتنا نمواً بنسبة 

لبنك السعودي اتبعه % مقارنة بالعام الماضي ي12ن يشهد البنك السعودي الهولندي أكبر االرتفاعات بنسبة من المرجح أ
أن تشهد المحفظة االقراضية لدى البنك السعودي الفرنسي ارتفاعاً كما أننا نتوقع  %.4ومصرف الراجحي بنسبة البريطاني 

 % فقط مقارنة بالعام الماضي.1طفيفاً بنسبة 

 

 
  

قطاع العام )مليار لاير( بنوك ال شكل 4: إقراض ال بنوك للقطاع الخاص )مليار لاير(  شكل 3: إقراض ال
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سامبا، في حين أننا نوصي باالحتفاظ لسهم هولندي والبنك السعودي الفرنسي وساب والبنك السعودي ال الشراء لكٍل مننوصي ب
عام مجمل لاير بمكرر ربحية متوقع ل 64مصرف الراجحي في ظل تداوله عند مستويات قريبة من السعر المستهدف الذي يبلغ 

، باإلضافة إلى تداوله عند مكرر قيمة دفترية متوقع لعام مره 8.3مره مقارنة بمتوسط القطاع الذي يبلغ  13.2عند  2016
بأن سهم البنك السعودي  نتوقعمره. عند مستويات األسعار الحالية  1.2مره مقارنة بمتوسط القطاع عند  2.0يبلغ  2016

مره باإلضافة إلى عائد  0.9يبلغ  2016الفرنسي يشكل فرصة مغرية حيث أنه يتداول عند مكرر قيمة دفترية متوقع لعام 
 لاير للسهم. 34% للسعر المستهدف الذي يبلغ 45 فوقيمتوقع 

 

%، في حين لم يستطع قطاع المصارف أن يواكب 4.1العام بشكل كبير خالل الربع الثاني، بنسبة ارتفاع تبلغ ارتفع المؤشر 
المصارف التي تقع تحت تغطيتنا سجل سهم مصرف الراجحي أداًء  ضمن % فقط. من0.3أداء المؤشر، حيث ارتفع بنسبة 
%. في المقابل، شهدت أسهم البنوك الثالث 2.7سهم سامبا بنسبة  تراجع%، في حين 11.6قوياً خالل الربع بارتفاع قدره 

 %.10.6% و 4.5خرى انخفاضاً بنسبة تتراوح ما بين األ

  

التغير السنوي الربع الثاني 2016* الربع الثاني 2015 التغير السنوي الربع الثاني 2016* الربع الثاني 2015 التغير السنوي الربع الثاني 2016* الربع الثاني 2015 التغير السنوي الربع الثاني 2016* الربع الثاني 2015 الشركة

%4 86,404 83,354 %12 79,546 71,203 %5- 513 539 %7 601 564 الهولندي

%1- 141,110 142,594 %1 125,601 124,708 %8 1,093 1,016 %6 1,081 1,016 الفرنسي

%1- 149,255 151,019 %4 131,933 126,551 %1 1,152 1,137 %8 1,153 1,067 ساب

%5 179,224 170,582 %3 134,344 130,549 %2 1,355 1,333 %9 1,268 1,163 سامبا

%2- 262,135 266,506 %4 218,558 210,621 %6 2,058 1,941 %7 2,692 2,514 الراجحي

%1 818,126 814,055 %4 689,982 663,631 %3 6,170 5,967 %7 6,796 6,324 إجمالي المجموعة

ثاني من عام 2016 )مليون لاير، باستثناء ربحية السهم( جدول 1: تقديرات الربع ال

صافي الودائع

المصادر : الرياض المالية، تقارير الشركات

* متوقعة

صافي القروض صافي الدخل صافي دخل العموالت

2016* 2015 2016* 2015 الشركة

x1.0 x1.1 x6.7 x6.8 %4.2 شراء 17 13,717 12.00 1040 الهولندي

x0.9 x1.0 x7.1 x6.8 %4.4 شراء 34 27,543 22.85 1050 الفرنسي

x1.0 x1.1 x6.9 x7.0 %3.7 شراء 32 30,450 20.30 1060 ساب

x0.9 x1.0 x7.2 x7.6 %5.5 شراء 31 39,640 19.82 1090 سامبا

x1.9 x2.0 x12.9 x13.2 %2.6 احتفاظ 64 94,088 57.90 1120 الراجحي

x1.1 x1.2 x8.1 x8.3 متوسط المجموعة

رمز التداول

مكرر القيمة الدفترية 

)السعر/القيمة الدفترية(
مكرر الربحية )السعر/األرباح( عائد األرباح 

الموزعة
التصنيف السعر المستهدف القيمة السوقية السعر الحالي

المصدر : الرياض المالية

* متوقعة

تقييم )مليون لاير( جدول  2: التصنيف وال

ثاني شكل 5: أداء قطاع الخدمات المصرفية مقابل أداء المؤشر العام في الربع ال

المصدر: تداول
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 السهم تصنيف

 ُمصّنف غير بيع احتفاظ شراء

 المتوقعة اإليرادات إجمالي

 %15+ أكبر من

% و      15بين + المتوقعة اإليرادات إجمالي

- 15% 

 اقل من المتوقعة اإليرادات إجمالي

- 15% 
 مقيد/ المراجعة تحت

 

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

 

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

 
 

 بيان إخالء المسؤولية

 

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

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

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

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

ون أي من منسوبي الرياض المالية من مسؤوليتها وال تقبل أي التزام عن أي خسارة ناجمة عن أي استخدام لهذا التقرير أو محتوياته، و لن تكون الرياض المالية مسؤولة ولن يك

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

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

يير دون إشعار. ليس هنالك والتوقعات الواردة في هذا التقرير تمثل اآلراء الحالية لشركة الرياض المالية كما في تاريخ هذا التقرير فقط وبالتالي فهي عرضة للتغاآلراء والتنبؤات 

التقرير، و ما ورد في 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 

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

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

 .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  هذا التقرير يقدم معلومات ذات طابع عام وال يعتبر ظروف ، وأهداف

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

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

  .اليكون مالئما لجميع االشخاص

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

 

 

ومقرها في شارع التخصصي،  ، 37-07070، والمرخص لها بموجب نظام هيئة السوق المالية ، ترخيص رقم   1010239234الرياض المالية هي شركه سعودية ذات مسئولية محدودة ، وبموجب السجل التجاري رقم  

العربية السعودية . الموقع االلكتروني -عمارة البرستيج سنتر، الرياض، المملكة   www.riyadcapital.com 
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