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 تغير تركيبة الودائع

% 85تستمر السيولة بإثارة المخاوف في القطاع المصرفي السعودي، حيث ارتفع معدل القروض إلى الودائع إلى مستوى 
% في الربع الذي يسبقه في حين ارتفع سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية )سايبور( لمدة 83بنهاية الربع الثاني مقابل 

مليار لاير  20بضخ بالقيام  مؤخرا   مؤسسة النقد العربي السعودي صرحتترة نفسها. نقطة أساس خالل الف 42شهور بمقدار  3
باإلضافة إلى تقديم اتفاقيات إعادة شراء بمدة أطول، مما يشير إلى عزمها دعم االستقرار المالي في  لدى البنوككودائع جارية 

تراجعت  ،نهاية شهر أغسطسوحتى  ،2016منذ بداية عام تتعرض فيه السيولة للضغط. الذي وقت الالنظام المصرفي في 
مليار لاير. على الجانب اآلخر،  23.8بسحب  الهيئات الحكوميةمليار لاير منذ بداية العام على إثر قيام  26.2بمقدار ودائع ال

االستقرار حول هذا المستوى. لم  ا  من% في نهاية شهر سبتمبر، إال أنه أظهر بعض2.35ارتفع معدل سايبور إلى مستوى 
 بع الثالث عن بقية العام، إال أن استقرار معدل الفائدة يشكل إشارة إيجابية.خالل الر يتغير الوضع كثيرا  

  

لاير بنهاية شهر أغسطس،  تريليون 1.58% منذ بداية العام لتبلغ 1.6شهدت الودائع تراجعا  متواصال  حيث انخفضت بنسبة 
مليار لاير لهذا العام في حين  23.8% مقارنة بالعام الماضي. بلغ صافي سحوبات الهيئات الحكومية 2.8أي بانخفاض قدره 

مليار لاير. يتضح أثر ارتفاع معدالت الفائدة على ودائع الشركات واألفراد حيث  2.8بلغ صافي ودائع الشركات واألفراد  أن
مليار لاير منذ بداية العام في حين أن  44.6األفراد، تراجعت بمقدار أن الودائع الجارية، والتي تمثل أغلبية ودائع الشركات و

مليار لاير. من الجدير بالذكر أنه خالل فترة شح السيولة تتجه البنوك  44.2الودائع اآلجلة واالدخارية شهدت ارتفاعا  بمقدار 
بالنظر إلى حجم حركة الودائع ويل لدى البنوك. إلى جذب الودائع من خالل تقديم معدالت أعلى، مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة التم

 مليار لاير الذي تتجه مؤسسة النقد إلى إيداعه لدى المصارف يعد كبيرا  مما يدعم السيولة في النظام المصرفي. 20فإن مبلغ 
 

% مقارنة بنهاية الربع 0.8مليار لاير، أي بنسبة  13.2تراجعا  بمقدار  خالل الشهرين األولى من الربع الثالث شهدت الودائع
الماضي. إال أن هذا االنخفاض أتى نتيجة  لسحوبات الشركات واألفراد من كل من الودائع الجارية والودائع اآلجلة واالدخارية. 

أشهر بعض االستقرار،  3معدل سايبور لمدة %. شهد 0.1في المقابل، شهدت ودائع الهيئات الحكومية ارتفاعا  طفيفا  بنسبة 
نقطة أساس خالل الربع األول والثاني  42و  25نقطة أساس خالل الربع الثالث مقارنة بارتفاع قدره  13حيث ارتفع بمقدار 
 مؤشرا  لمستوى السيولة في النظام المصرفي، أمرا  إيجابيا . ، والذي يعدسايبورفإن استقرار معدل على التوالي. لذك 
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قوية للودائع التي ال تحمل فائدة والتي تستفيد تشكل الودائع الجارية األغلبية من إجمالي الودائع لدى البنوك، حيث تشكل قاعدة 
% 65% مقابل 60تراجعت النسبة التي تشكلها الودائع الجارية من الودائع إلى مستوى  ،منها المصارف. بنهاية شهر أغسطس

وك إلى المنافسة ارتفاع معدالت الفائدة باإلضافة إلى شح السيولة دفع بالبن %.0.86مستوى معدل سايبور  لغبقبل عام، عندما 
، مما أدى إلى تقلص حصة الودائع الجارية. خالل الفترة ذاتها ارتفعت حصة الودائع يعلى الودائع عن طريق رفع الفائدة عل

% من 78% العام الماضي. بلغت حصة ودائع الشركات واألفراد 23% من مستوى 29اآلجلة واالدخارية إلى مستوى 
مليار لاير(، وذلك  325% )بمقدار 21مليار لاير( في حين أن حصة الهيئات الحكومية بلغت  1,226 إجمالي الودائع )بمقدار

 .3وفقا  ألحدث األرقام المعلنة بنهاية شهر أغسطس. حيث أنه هذه المستويات لم تشهد تغيرا  كبيرا  كما هو موضح في الشكل 
 

 2016من عام  الثالثتقديراتنا للربع 
 

تشير تقديراتنا إلى . 2016من عام الثالث أدناه تفاصيل تقديراتنا لنتائج البنوك التي تقع تحت تغطيتنا للربع  1يبين الجدول رقم 
كال  من توسع صافي هامش  يقدمس. الماضي% مقارنة بالعام 10ستوى منمو صافي دخل العموالت الخاصة بلغ معدل يأن 

يرادات البنوك. مع أن وتيرة نمو معدل سايبور قد تباطتت خالل عما  إلدونمو اإلقراض الفائدة، على إثر ارتفاع معدالت الفائدة، 
نقطة أساس( إال أنه ال يزال أعلى من  42نقطة أساس( بالمقارنة مع الربع الثاني )ارتفع بمقدار  13الربع الثالث )ارتفع بمقدار 

ر المرجح أن ينعكس نمو صافي دخل العموالت من غي .%. يوحي هذا التباطؤ بتحسن حالة السيولة خالل الربع2.3مستوى 
رتفاع التكاليف والتتثير السلبي إلى المحايد على الدخل غير ال، نظرا  على صافي األرباح بشكل كامل% 10البالغ الخاصة 
مقارنة  %6ارتفاعا  بنسبة  التي تقع ضمن تغطيتناشهد صافي األرباح المجمعة للبنوك تشير تقديراتنا إلى أن يحيث  ،األساسي

وضاع القطاع. أل لتتتي مواكبة  الربع هذا مستويات المخصصات خالل ارتفاعا  في . قمنا باألخذ بعين االعتبار بالعام الماضي
تشهد نا نتوقع بتن نإال أ الحالي على الرغم من بلوغ المخصصات المجنبة مستويات متوسطة خالل النصف األول من العام

الثالث نا إلى أن تبلغ تكاليف مخصصات الربع تتشير تقديراٍع محتمل خالل الربع الرابع. ارتفاعا  خالل الربع الثالث قبل ارتفا
مليون لاير وما تم تسجيله في العام  555مليون لاير مقارنة بما تم تسجيله في الربع السابق عند  589لمصرف الراجحي 

مناسبا  مقابل ما تم يعد  للبنك السعودي الهولندي مليون لاير 100، في حين أننا نعتقد بتن مبلغ مليون لاير 420السابق عند 
 )ساب( البريطانيالبنك السعودي أن تبلغ تكاليف مخصصات  كذلك فإنه من المتوقع. مليون لاير 87تسجيله الربع الماضي عند 

 مليون لاير. 103عند  الماضيمليون لاير مقارنة بما تم تسجيله في الربع  110 مستوىالثالث خالل الربع 
 

ومصرف البنك السعودي الهولندي سجل كال  من ي تشير تقديراتنا إلى أن ، حيثنموا  يذكرالودائع ال تشهد أن  المتوقعمن 
مؤخرا   . استطاع البنك السعودي الهولنديبالعام الماضي% على التوالي مقارنة 3% و 4نموا  في حجم الودائع بنسبة الراجحي 

الودائع التي تحمل فائدة. تشير تقديراتنا كذلك إلى أن تشهد أفضل على عدالت ممن خالل تقديم  تن يستقطب المزيد من الودائعب
في ظل زيادة  مقارنة مع العام الماضي %3تراجعا  بنسبة مجموعة سامبا المالية كال  من البنك السعودي الفرنسي الودائع لدى 
 .حدة المنافسة

 
فإننا نقدر بتن  ،لتمويل في ظل محدودية السيولة. نتيجة لذلكإلى اإلى زيادة الحاجة قوته نظرا  الطلب على القروض يواصل 

مصرف . من المرجح أن يشهد بالعام الماضي% مقارنة 4تشهد المحفظة االقراضية للبنوك التي تقع تحت تغطيتنا نموا  بنسبة 
 %.6بنسبة الوطني  البنك العربيوالهولندي البنك السعودي تبعه % مقارنة بالعام الماضي ي9أكبر االرتفاعات بنسبة الراجحي 
 % مقارنة بالعام الماضي.6بنسبة تراجعا  تن تشهد المحفظة االقراضية لدى البنك السعودي الفرنسي بكما نتوقع 

 

 
  

ودائع سبحسب المصدر الشكل 3: تركيبة ال نوع ودائع بحسب ال الشكل 2: تركيبة ال
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 االعتبار% بعد األخذ بعين 20% إلى 15قمنا بمراجعة السعر المستهدف للبنوك التي تقع تحت تغطيتنا وتخفيضه بنسبة تتراوح ما بين 
على الرغم من ذلك إال أن توصيتنا تبقى كما هي، حيث أننا نوصي بالحياد لمصرف الراجحي وبالشراء مستوى مخاطرة أعلى للقطاع. 

. تتداول أسهم معظم البنوك دون القيمة الدفترية في ظل قيام المستثمرين بتوقع وجود ضغط على ربحية البنوك وقيمتها للخمسة بنوك المتبقية
 الدفترية في نهاية العام الحالي والعام القادم وسط تباطؤ النمو االقتصادي.

 

 
 

%. باستثناء البنك العربي والبنك السعودي الهولندي، استطاعت 13.5، حيث تراجع بنسبة العامالمؤشر  الربع الثالث شديدا  علىأثر كان 
إلى  ةحاجالمؤشر بالبنوك األخرى التي تقع تحت تغطيتنا بتن تتفوق على أداء المؤشر العام، حيث أن التقييمات بلغت مستويات مغرية ولكن 

% 8.7% و 6.2شهدا تراجعا  بنسبة ي الفرنسي والبنك السعودي البريطاني جيدا ، حيث دافع إجابي لالرتفاع. كان أداء كال  من البنك السعود
 .%12.9على التوالي مقارنة بتراجع مؤشر القطاع بنسبة 

 

  

ثالث من عام 2016 )مليون لاير( جدول 1: تقديرات الربع ال

التغير السنوي الربع الثالث 2016* الربع الثالث 2015 التغير السنوي الربع الثالث 2016* الربع الثالث 2015 التغير السنوي الربع الثالث 2016* الربع الثالث 2015 التغير السنوي الربع الثالث 2016* الربع الثالث 2015

4% 86,414 82,697 6% 77,900 73,191 1% 498 493 0% 609 606 الهولندي

-3% 140,198 143,876 -6% 123,972 132,230 1% 1,032 1,020 1% 1,050 1,044 الفرنسي

-2% 151,771 155,586 4% 133,723 128,884 2% 1,158 1,140 11% 1,197 1,079 ساب

-1% 131,097 132,522 6% 119,056 112,747 3% 791 764 9% 1,081 995 العربي

-3% 169,539 174,576 3% 131,474 127,149 -4% 1,310 1,371 13% 1,335 1,184 سامبا

3% 273,667 265,480 9% 227,891 209,910 24% 2,138 1,721 16% 2,894 2,495 الراجحي

0% 952,686 954,736 4% 814,016 784,110 6% 6,926 6,509 10% 8,166 7,403

المصادر: الرياض المالية، تقارير الشركات

* متوقعة

الشركة

المجموع

صافي الودائع صافي القروض صافي الدخل صافي دخل العموالت

تقييم )مليون لاير( جدول  2: التصنيف وال

*2016 2015 *2016 2015

x0.8 x0.9 x5.4 x5.5 %5.2 شراء 14.00 11,031 9.65 1040 الهولندي

x0.8 x0.9 x6.1 x5.9 %5.1 شراء 27.00 23,867 19.80 1050 الفرنسي

x0.9 x1.0 x6.1 x6.2 %4.2 شراء 26.00 27,000 18.00 1060

x0.7 x0.7 x6.4 x6.1 %6.7 شراء 22.00 15,000 15.00 1080 العربي

x0.8 x0.8 x6.0 x6.3 %5.5 شراء 25.00 32,800 16.40 1090 سامبا

x1.7 x1.8 x11.3 x11.6 %3.0 حياد 51.00 82,469 50.75 1130 الراجحي

x0.9 x1.0 x6.9 x6.9

المصدر: الرياض المالية

* متوقعة

رمز التداول
الشركة

ساب

متوسط المجموعة

عائد األرباح الموزعة التصنيف السعر المستهدف القيمة السوقية السعر الحالي
/القيمة الدفترية( )السعر مكرر القيمة الدفترية  /األرباح( )السعر مكرر الربحية 

ثالث شكل 4: أداء قطاع الخدمات المصرفية مقابل أداء المؤشر العام في الربع ال

المصدر: تداول
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 السهم تصنيف

 ُمصّنف غير بيع حياد شراء

 المتوقعة لعوائداإجمالي 

 %15أكبر من +

% و      15المتوقعة بين + لعوائدا إجمالي

- 15% 

 المتوقعة اقل من لعوائدا إجمالي

- 15% 
 مقيد/ المراجعة تحت

 

 أيضا   *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

 

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

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

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

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

ر أو محتوياته، و لن تكون الرياض المالية مسؤولة ولن يكون أي من منسوبي الرياض المالية من مسؤوليتها وال تقبل أي التزام عن أي خسارة ناجمة عن أي استخدام لهذا التقري

لشركات 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 ا

 .رات في األوراق المالية أو األصول األخرى المشار إليها في هذا التقريرلهم استثما

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

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

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

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

 .لمبلغ المستثمر في األصلللمستثمرين أن يحصلوا على ناتج أقل من ا

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

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

ر 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 االستثما

  .ئما لجميع االشخاصاليكون مال

 .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

 

 

، 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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