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 عودة اإليجابية

بنسبة الودائع علنت مؤسسة النقد العربي السعودي )ساما( عن البيانات الشهرية لشهر نوفمبر مؤخراً، حيث أشارت إلى نمو أ
% مقارنة بالشهر الماضي في حين تراجعت القروض بوتيرة مماثلة. باإلضافة إلى ذلك فقد تراجع المعدل المعروض بين 1

الربع الرابع. يتضح من نمو الودائع وتراجع معدل سايبور أن الضغط على السيولة  البنوك السعودية )سايبور( بشكل كبير خالل
فإن النظرة المستقبلية لجودة األصول قد تحسنت كثيراً، وعلى وجه  ،قد بدأ بالتراجع بشكل ملحوظ. على الجانب اآلخر

لة للقطاع الخاص. على الرغم من ذلك إال الخصوص في المدى القريب، وذلك بعد إعالن الحكومة قيامها بتسوية الدفعات المؤج
، وذلك نظراً لقيام الحكومة بترشيد يعد محالً للشك يةالتي تعتمد على المشاريع الحكومللشركات أن نمو المحفظة اإلقراضية 

 االنفاق الرأسمالي.

   

منذ بداية العام( بينما ارتفعت % 1.2مليار لاير )بنسبة  19، وحتى شهر نوفمبر، ارتفعت الودائع بمقدار 2016خالل عام 
% منذ بداية العام(. وصلت الودائع ألدنى مستوى لها خالل العام في شهر يوليو 4.3 مليار لاير )بنسبة 58القروض مقدار 

عظم هذا مليار لاير بنهاية شهر نوفمبر. أتى م 46وذلك بعد تعرضها للضغط في النصف األول، ليرتفع حجمها بعد ذلك بمقدار 
 . لم توفر تسوية المستحقات دعماً االرتفاع خالل الربع الرابع وذلك في ظل بدء الحكومة بتسوية مستحقات القطاع الخاص

 للسيولة فقط، بل أنها بددت من المخاوف بشأن جودة أصول البنوك بعض الشيء.
 

% بنهاية 2.36إلى بعد ذلك يرتفع لفي بداية العام % 1.55بلغ حيث أنه  2016في عام  شهور قفزةً  3شهد معدل سايبور لمدة 
شكل هذا االرتفاع دعماً لربحية  وجود ضغط على السيولة.إلى  أشارمما ، مسجالً بذلك أعلى مستوًى له خالل العام الربع الثالث

البنوك خالل النصف األول من العام مع احتمالية استمرار تجلي أثر هذا الدعم خالل الربع الثالث لوال ارتفاع مستويات 
المخصصات المجنبة. على الرغم من ذلك، ومع تراجع الضغط على السيولة بشكل كبير، شهد معدل سايبور تراجعاً بوتيرة 

اإلصدار الناجح للسندات % بنهاية العام. أتى ذلك على إثر تسديد الحكومة للمستحقات باإلضافة إلى 2.04بلغ مستوى ة ليمرتفع
يذكر على  تأثيرمن قبل ساما لم يكن له  المعاكس الشراء إعادة معدلتجدر اإلشارة إلى أن رفع  الدولية خالل الربع الرابع.

 .معدل سايبور
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 2016من عام  الرابعتقديراتنا للربع 
 

يشهد أن نتوقع . 2016من عام الرابع تغطيتنا للربع  ضمنأدناه تفاصيل تقديراتنا لنتائج البنوك التي تقع  1يبين الجدول رقم 
توسعاً كبيراً لهذا  صافي الفائدةحيث شهد هامش  ،الماضي% مقارنة بالعام 22ارتفاعاً بنسبة صافي دخل العموالت الخاصة 

% 1.55ارتفعت من أنها ، حيث الفائدةكان الضغط على السيولة السبب الرئيسي الرتفاع على إثر ارتفاع معدالت الفائدة. العام 
% على إثر تحسن 2.04بعد ذلك إلى لتتراجع %، 2.36يناير إلى أعلى مستوياتها للعام في شهر سبتمبر عند في شهر 

ارتفاعاً المحفظة اإلقراضية للبنوك التي تقع ضمن تغطيتنا فإنه من المتوقع أن تشهد نمو معدل سايبور السيولة. باإلضافة إلى 
يؤدي هاذان العامالن إلى ارتفاع صافي دخل العموالت الخاصة. على الرغم حيث  ،% مقارنة بالعام الماضي7بنسبة ملحوظاً 

% مقارنة بالعام الماضي، مما ال 7البنوك التي تقع ضمن تغطيتنا نمواً بنسبة دخل من ذلك إال أنه من المحتمل أن يشهد صافي 
 لضعف الدخل غير الرئيسي بشكليشهده صافي دخل العموالت الخاصة. يأتي ذلك نتيجًة لمتوقع أن ايعكس االرتفاع الكبير 

 ، باإلضافة إلى ارتفاع مصاريف المخصصات.في السوق دخل الرسوم وجود نشاط من جانبعام، نظراً لعدم 
 

في حين أن بعض البنوك قد سجلت ارتفاعاً في مصاريف المخصصات في الربع الثالث، كالبنك األول ومصرف اإلنماء، فإننا 
التي يمر بها  لتحدياتامن مخصصاتها )على إثر  زيدى النهج المتحفظ خالل الربع الرابع وتنتوقع بأن تتبع البنوك األخر

تعد عامالً  ها. نود اإلشارة إلى وجود بعض الضبابية حول قيام البنوك بتسجيل المخصصات، حيث أناالقتصاد بشكل عام(
رئيسياً في التأثير على الربحية بشكل سلبي أو إيجابي. نتوقع أن تبلغ مصاريف المخصصات للبنك السعودي الفرنسي مستوى 

مليون لاير العام الماضي، في حين أننا نتوقع  181مليون لاير في الربع الماضي و  95مليون لاير للربع الرابع مقابل  228
مليون لاير في الربع الماضي.  212مليون لاير مقابل  231صات للبنك العربي الوطني مستوى بأن تبلغ مصاريف المخص

مليون لاير  190مليون لاير كمخصصات للربع الرابع مقابل  231وبشكل مماثل، نتوقع بأن يسجل البنك السعودي البريطاني 
 تم تسجيلها في الربع الماضي.

 
أنه من المحتمل أن  حيث % مقارنة بالعام الماضي،4بنسبة نمواً تي تقع ضمن تغطيتنا البنوك الودائع تشهد أن  المتوقعمن  

% بينما من المتوقع أال تشهد ودائع كٍل من البنك األول والبنك السعودي البريطاني 2يشهد البنك العربي الوطني تراجعاً بنسبة 
وذلك في ظل  ،% مقارنة بالعام الماضي24اع األكبر بنسبة تشير تقديراتنا إلى أن مصرف اإلنماء سيشهد االرتفتغيراً يذكر. 

استمرار تقديمهم لعوائد مرتفعة على الودائع من أجل جذب السيولة. باإلضافة إلى ذلك فإنه من المتوقع أن يقدم مصرف 
 وذلك على الرغم من ارتفاع حدة المنافسة في القطاع.  ،% مقارنة بالعام الماضي8الراجحي أداًء جيداً للودائع بنمو يبلغ 

 
تغطية ن أجل مللتمويل األخص خالل الربع الثالث نظراً لحاجة الشركات ب، و2016تحسناً في عام الطلب على القروض  شهد 

تقع تحت بأن تشهد المحفظة االقراضية للبنوك التي نتوقع  متطلبات رأس المال العامل وذلك بعد تأجيل سداد المستحقات.
% مقارنة 29 تبلغ أكبر االرتفاعات بنسبةاإلنماء مصرف . من المرجح أن يشهد بالعام الماضي% مقارنة 7تغطيتنا نمواً بنسبة 

البنك قروض أن تشهد بكما نتوقع  .%8ومصرف الراجحي بنسبة  %10بنسبة الفرنسي البنك السعودي تبعه بالعام الماضي ي
 % مقارنة بالعام الماضي.2نسبة البريطاني وتيرة نمو أبطأ عند السعودي 

 

 
  

المصدر: بلومبرغ

شكل 2: معدل سايبور لمدة 3 شهور
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التوصيات من الشراء إلى الحياد نظرًا  بتخفيض قمناإال أننا  دون تغيير تغطيتناضمن للبنوك التي تقع  ةالمستهدفعلى األسعار  بقيناأ
لالرتفاعات الكبيرة التي شهدها القطاع مما أدى إلى تداول أسهم البنوك بالقرب من قيمها العادلة. من الجيد أن نرى تداول أسهم جميع 

مرة العام  0.9ة مقابل مر 1.2يبلغ  2016المصارف عند مستويات أعلى من قيمتها الدفترية بمتوسط مكرر قيمة دفترية متوقع لعام 
 الماضي.

 

تفوق أداء البنوك التي تقع ضمن تغطيتنا، باستثناء مصرف الراجحي والبنك السعودي الفرنسي، على أداء المؤشر العام خالل 
الربع الرابع مما يعكس تحول النظرة المستقبلية للبنوك إلى اإليجابية على إثر التطورات المذكورة سابقاً. كان أداء كالً من البنك 

ألفضل خالل الربع مما يتماشى مع نظرتنا. بالنظر إلى األداء والتقييمات )مكرر القيمة الدفترية الوطني األول والبنك العربي ا
األفضل في  الخيارمرة(، فإن البنك السعودي الفرنسي يعد  7.5مرة بينما يبلغ مكرر الربحية  1.0يبلغ  2016المتوقعة لعام 
 هذه المرحلة.

 

   

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

التغير السنوي الربع الرابع 2016* الربع الرابع 2015 التغير السنوي الربع الرابع 2016* الربع الرابع 2015 التغير السنوي الربع الرابع 2016* الربع الرابع 2015 التغير السنوي الربع الرابع 2016* الربع الرابع 2015

%0 89,276 88,832 %4 79,272 76,144 -%23 348 451 %6 627 593 األول

%2 144,586 141,751 %10 135,525 123,443 %5 994 950 %12 1,160 1,032 الفرنسي

%0 149,382 148,639 %2 127,898 125,424 %5 985 939 %15 1,235 1,076 ساب

-%2 132,973 135,687 %3 118,136 115,144 %27 747 586 %21 1,092 901 العربي

%3 175,681 171,396 %3 133,141 129,819 %1 1,346 1,334 %25 1,470 1,180 سامبا

%8 278,007 256,228 %8 226,285 210,218 %18 2,030 1,726 %31 2,971 2,263 الراجحي

%24 81,272 65,542 %29 73,172 56,570 -%11 343 386 %33 756 571 اإلنماء

4% 1,051,176 1,008,074 7% 893,429 836,762 7% 6,794 6,371 22% 9,312 7,616

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

x1.1 x1.3 x9.4 x7.7 %3.7 حياد 12.00 15,546 13.60 1040 األول

x1.0 x1.1 x7.5 x7.6 %3.9 حياد 27.00 30,858 25.60 1050 الفرنسي

x1.2 x1.3 x8.8 x8.7 %3.0 حياد 24.00 37,500 25.00 1060

x1.0 x1.1 x8.2 x8.4 %4.5 حياد 22.00 22,000 22.00 1080 العربي

x1.1 x1.2 x9.1 x9.2 %3.8 حياد 25.00 47,900 23.95 1090 سامبا

x2.1 x2.2 x12.7 x14.4 %2.4 حياد 51.00 102,781 63.25 1120 الراجحي

x1.2 x1.2 x15.6 x15.4 %3.3 حياد 14.00 22,650 15.10 1150 اإلنماء

x1.2 x1.4 x10.2 x10.2

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 

شكل 3: أداء قطاع الخدمات المصرفية مقابل أداء المؤشر العام في الربع الرابع

المصدر: تداول
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 السهم تصنيف

 ُمصّنف غير بيع حياد شراء

 المتوقعة العوائدإجمالي 

 %15أكبر من +

% و      15المتوقعة بين + العوائد إجمالي

- 15% 

 المتوقعة اقل من 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

 

اتخذت كل العناية المعقولة 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

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

ع أو د أن المعلومات الواردة في هذا التقرير هي كاملة أو خالية من أي خطأ. هذا التقرير ليس، وليس المقصود به أن يفسر على أنه، عرض للبيالخصوص، الرياض المالية ال تتعه

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

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

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

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

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

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

 .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

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

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

ا التقرير 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 بهذ

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 

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

  .اليكون مالئما لجميع االشخاص

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

 

 

، 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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