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*السعر في ٦ أبريل ٢٠٠٩  الرجاء الرجوع الى اإلفصاح وإبراء الذمة فى 
الصفحة األخيرة ١
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٤٫٣٧٤٫٥٧٥٫٠٨ربحية السهم

١٠٫٤٦١٠٫٠٠٨٫٩٩مضاعف الربحية* (مرة)
١٫٢٤١٫٢٤١٫٤٠التوزيعات النقدية

٣٫١٪٢٫٧٪٢٫٧٪العائد من التوزيعات*
٢١٫٥٢٢٤٫٨١٢٨٫٤٧القيمة الدفرتية للسهم 

٢٫١٢١٫٨٤١٫٦١مضاعف القيمة الدفرتية* (مرة) 
األرقام بالريال السعودى مامل يذكر غري ذلك

أخبار عن البنك السعودي الفرنسي

التوصية قصيرة ا�جل: تراكم
التوصية طويلة ا�جل: تراكم

السعر الحالي@: ٤٥٫٧٠ ريال سعودى 
القيمة العادلة : ٥٠٫٩٠ ريال سعودى

إلى  الفرنسي  السعودي  البنك  لسهم  العادلة  للقيمة  بتعديل  قمنا  المجانية:  األسهم  توزيع  لحساب  العادلة  القيمة  تعديل   •
٥٠٫٩ ريال سعودي من ٦٥٫٤ ريال سعودي بعد توزيع أسهم مجانية ٢ إلى ٧ (٢٨٫٥٧٪). وقد وافقت الجهة المنظمة لسوق 
األوراق المالية السعودية على زيادة رأسمال البنك من خالل األسهم المجانية وذلك في ٢ مارس، كما وافق حملة األسهم على 
هذا القرار في اجتماع الجمعية العمومية في ٦ أبريل. وقد ارتفع عدد األسهم المصدرة إلى ٧٢٣٫٢ مليون سهم من ٥٦٢٫٥ مليون 
سهم، بعد االسهم المجانية. واليوم هو أول يوم تداول بعد آخر تاريخ استحقاق لتوزيعات األسهم المجانية والتوزيعات النقدية 

البالغة ١ ريال سعودي للسهم والتي أعلنت مع نتائج العام المالي ٢٠٠٨.
• نمو القروض يتناقص تدريجيا في عام ٢٠٠٩: نتوقع أن يتناقص نمو القروض إلى ٧٫٩٪ في عام ٢٠٠٩ بعد أن كان ٣٥٫١٪ 
في عام ٢٠٠٨ نتيجة التباطؤ عموما في النمو االقتصادي وتجنب البنوك لخوض المخاطر. ونعتقد أن البنك سيواصل اهتمامه 
 .٢٠٠٩ المصرفي خالل عام  القطاع  القروض في  الرئيسي لنمو  ستظل هي المحرك  والتي  بمشروعات البنية التحتية للحكومة 
والزال تمويل المستهلك يمثل جزء صغيرا من محفظة قروض البنك السعودي الفرنسي (بنسبة ٦٫٣٪ من إجمالي قروض البنك 

في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨) وال نتوقع أن تكون هذه القروض مصدرا لنمو قروض البنك في عام ٢٠٠٩.
• تدهور طفيف في جودة الموجودات: ارتفع معدل الديون المتعثرة إلى إجمالي القروض في البنك بواقع ٢٢ نقطة أساس وبلغ 
٠٫٩٣٪ بنهاية عام ٢٠٠٨، إال أننا نعتقد أن هذا مستوى يمكن معالجته. كما تدهورت تغطية الديون المتعثرة وبلغت ١١١٪ في 
عام ٢٠٠٨ من ١٩٠٪ في عام ٢٠٠٧، مع استخدام البنك الزيادة في المخصصات الموجودة بعد ارتفاعها كثيرا في الماضي. 
ومثلت الموجودات المحلية ٨٩٪ من إجمالي موجودات االئتمان المخاطر وذلك حتى ديسمبر ٢٠٠٨، بينما مثلت الموجودات 

من الشرق األوسط ودول مجلس التعاون الخليجي ٢٫٥٪ من موجودات االئتمان المخاطر. 
• ارتفاع درجة التعرض للسندات السيادية في المحفظة االستثمارية: مثلت الموجودات السيادية والموجودات المتعلقة 
بالبنك المركزي ٧٨٫٤٪ من إجمالي المحفظة االستثمارية للبنك فى ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨ مقابل ٦٦٫٩٪ في عام ٢٠٠٧. ومعظم 
األوراق المالية السيادية محلية، مع تعرض ضئيل في أوروبا والشرق األوسط. وقد بلغ تعرض البنك لألوراق المالية ٢٧٠ مليون 
ريال سعودي حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨، منها ٦٧٫٤ مليون ريال سعودي فقط في أوراق مالية مدرجة بالبورصة. أما باقي المحفظة 
التقارير الصحفية األخيرة إلى وجود بعض التحفظات على  باستثمارات في الشركات التابعة للبنك. وتفيد  فيتعلق  االستثمارية 
جودة االئتمان في (سوفينكو) والتي تبلغ حصة ملكية البنك فيها ٥٠٪. ومع ذلك فإننا نعتقد أن تأثير ذلك سيكون محدودا للغاية 

على استثمار البنك في سوفينكو (البالغ ٥٠ مليون ريال سعودي).
سعودي  ريال   ٥٠٫٩ العادلة  للقيمة  تقديرنا  ويبلغ  تراكم،  األجل  وطويلة  قصيرة  بالتوصيات  نحتفظ  بالتوصيات:  االحتفاظ   •
والذي يرتفع بنسبة ١١٫٤٪ عن السعر الحالي للسهم. ويتم التداول على السهم حسب السعر الحالي بمضاعف ربحية متوقع 

لعام ٢٠٠٩ يبلغ ١٠٫٥ مرة ومضاعف قيمة دفترية يبلغ ٢٫١ مرة.

بيانات السهم
ريال  ىف ٧ أبريل ٢٠٠٩تاريخ استحقاق آخر كوبون
٣٣٠٤٧ريال سعودىرأس املال السوقى (مليون)

٧٢٣٫٢عدد األسهم (مليون)
١٤١٫٩مليون ريال سعودىاملتوسط الشهرى للقيمة املتداولة
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مراد أنصارى
 + ٨٦٤٩ ٢٧٩  ٩٦٦١

mansari@efg-hermes.com



اإلفصاحات
أشهد أنا مراد أنصارى أن اآلراء الواردة في هذه الوثيقة تعكس بدقة آرائى الشخصية بخصوص األوراق المالية والشركات موضع الدراسة في هذا التقرير. 
كما أشهد بأنه ليس لى أو لزوجتى أو أي من األشخاص الخاضعين لواليتى «إذا وجد» أية مصلحة أو منفعة متعلقة باألوراق المالية المقيدة في بورصة تداول 

بالمملكة العربية السعودية.
ويمكن  التقرير.  هذا  في  التحليل  موضع  المالية  األوراق  من  أى  التمتلك  لها  التابعة  الفروع  من  أي  أو  بأنها  القابضة  المالية-هيرميس  المجموعة  تشهد 
التقرير.  هذا  في  الواردة  المالية  األوراق  إمتالك  حق  ثالثة،  أطراف  لصالح  فروعها  بواسطة  أو  المالية-هيرميس  المجموعة  بواسطة  تدار  التي  للصناديق 
وللمجموعة المالية-هيرميس حق إمتالك أسهم في صندوق أو أكثر من الصناديق المشار إليها أو التي تدار بواسطة أطراف ثالثة. ويحق لواضعي هذا التقرير 
إمتالك أسهم في الصناديق المتاحة للجمهور والتي تستثمر في األوراق المالية الواردة في التقرير كجزء من محفظة متنوعة، بحيث ال تكون هذه الصناديق 

خاضعة إلشرافهم.
وقد يكون قسم الترويج وتغطية االكتتاب في المجموعة المالية-هيرميس بصدد تحصيل أو تنفيذ أتعاب لقاء خدمات تم تقديمها للشركات موضع هذا التقرير أو وردت فيه.

إبراء الذمة
التوصيات االستثمارية التي تقترحها أو تقدرها المجموعة الماليةـ  هيرميس، تدخل في االعتبار كال من المخاطر والمردودات المتوقعة. وقد أسسنا تقديرنا للقيمة العادلة على 
التوقعات المستقبلية للشركة بعد حساب المخاطر المتوقعة. وقد قمنا بدراسة متعمقة ومكثفة للتوصل إلى التوصيات وتقديرات القيم العادلة للشركة أو الشركات الواردة في 
هذا التقرير. وعلى الرغم من أن المعلومات التي وردت في هذا التقرير تم الحصول عليها من مصادر ترى المجموعة المالية ـ هيرميس أنها جديرة بالثقة، إال أننا ال نضمن 
دقتها حيث أن مثل هذه المعلومات قد تكون مختصرة أو غير كاملة. وعلى قراء هذا التقرير إدراك أن التقديرات المالية وتقديرات القيم العادلة والبيانات الخاصة بالتوقعات 
المستقبلية قد ال تتحقق. إن كل اآلراء والتقديرات الواردة في هذا التقرير تمثل حكمنا حتى تاريخه، كما أنها قابلة للتغيير دون إشعار. وقد تم إعداد هذه الدراسة بغرض 
التوزيع العام وتستهدف أغراض توفير المعلومات فقط، حيث إنها ال تستهدف تقديم مشورة شراء أو بيع أي ورقة مالية، فهي ليست مصممة خصيصا ألهداف استثمارية أو 
مالية أو تلبية احتياجات أي من األشخاص الذين يقرأون هذا التقرير. وننصح األشخاص الذين ينوون استثمار أموالهم بالحصول على المشورة المالية لمعرفة مدى مالءمة 

االستثمار المقدمون عليه مع احتياجاتهم. وال ُيسمح بإعادة نشر هذا التقرير أو أي أجزاء منه دون موافقة مسبقة من المجموعة المالية ـ هيرميس.

المجموعة المالية - هيرميس (المملكة العربية السعودية)
الطابق الثانى والعشرين-برج المملكة - الرياض  المملكة العربية السعودية 
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