
٢٣ مارس ٢٠٠٩

السعودية | قطاع البنوك

الرجاء الرجوع الى اإلفصاح وإبراء الذمة فى 
الصفحة األخيرة ١

السعودي  البنك  لسهم  توصياتنا  برفع  قمنا  المجانية:  األسهم  توزيع  لحساب  العادلة  القيمة  وتعديل  التوصيات  رفع   •
البريطاني إلى توصيات قصيرة وطويلة األجل تراكم من توصيات قصيرة وطويلة األجل محايد، كما عدلنا تقديرنا للقيمة العادلة 
لتصبح ٥٢٫٥٠ ريال سعودي للسهم، من ٦٥٫٧٠ ريال سعودي للسهم، وذلك لندخل في الحسبان إصدار أسهم مجانية بنسبة 
٢٥٪ المعلن مع صدور نتائج عام ٢٠٠٨ (أخر يوم استحقاق ١١ مارس ٢٠٠٩). وقد ارتفع إجمالي األسهم المصدرة إلى ٧٥٠ 
مليون سهم نتيجة األسهم المجانية. هذا وقد جرى تصحيح لسعر السهم بنسبة ١٢٫٥٪ خالل األسابيع األربعة األخيرة وأصبح 

اآلن ينطوي على إمكانية ارتفاع بنسبة ٢١٪ حسب تقديرنا الجديد للقيمة العادلة.
• ارتفاع طفيف في تقديراتنا لألرباح في عامي ٢٠٠٩-٢٠١٠م: قمنا برفع تقديراتنا لألرباح قليال وذلك بنسبة ٠٫٧٪ في عام 
٢٠٠٩ و٠٫٦٪ في عام ٢٠١٠ على ضوء النتائج المالية التفصيلية وبيان اإلفصاح المطابق التفاقية بازل ٢. وقد رفعنا تقديراتنا 
النمو  الحسبان  في  لندخل  األرقام  تعديل  بعد   ٢٠١٠ عام  في  و٦٫٥٪   ٢٠٠٩ عام  في   ٪٥٫٢ بنسبة  والعموالت  األتعاب  لدخل 
القوي (٥٠٪) الذي حققه البنك من خالل أتعاب ادارية وبنكية في عام ٢٠٠٨، كما قمنا برفع تقديراتنا اليرادات االستثمار 

بنسبة ٥٫٤٪ في عام ٢٠٠٩ و٦٫٣٪ في عام ٢٠١٠ نظرا لوضوح الرؤيا بشأن جودة المحفظة االستثمارية.
• المحفظة االستثمارية - التعرض الكبير لألوراق المالية السيادية: تبين من النتائج السنوية المعلنة مؤخرا والبيان المطابق 
السعودي  للبنك  االستثمارية  المحفظة  من   ٪٩٠ حوالي  تمثل  الحكومية  وشبه  الحكومية  المالية  األوراق  أن   ٢ بازل  التفاقية 
البريطاني، وهذا في رأينا يمثل جودة مرتفعة للمحفظة االستثمارية ويقلل من مخاطر الشطب في عام ٢٠٠٩. وقد وضع البنك 
مخصصات بلغت ٨٧ مليون ريال سعودي لالستثمارات المعدومة في عام ٢٠٠٨، كما حققت استثماراته المتداولة خسائر بلغت 
٤٢ مليون ريال سعودي إلى جانب خسائر تعديل استثمارات حسب القيم السوقية بلغت ٢٠٦ مليون ريال سعودي في محفظة 

االستثمارات المتاحة للبيع.
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مقارنة بـ 
السعر (ريال سعودي)

*السعر في ٢٢ مارس ٢٠٠٩

البنك السعودي البريطاني (ساب)
رفع التوصيات وتعديل التقييم بعد توزيع ا%سهم المجانية

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

السعر الحالي@: ٤٣٫٤٠ ريال سعودى 
القيمة العادلة : ٥٢٫٥٠ ريال سعودى

مراد انصارى
+٨٦٤٩ ٢٧٩ ٩٦٦١

mansari@efg-hermes.com

٢٠١١م٢٠١٠م٢٠٠٩م٢٠٠٨فهناية السنة املالية - ديسمرب
٤٩١٢٥٢٩٨٥٩١١٦٥١٨إمجايل الدخل املرصيف (مليون)

٣٢٫٠٪٣٢٫٥٪٣٣٫٤٪٣٣٫٤٪التكلفة / الدخل
٥١٫٨٥٩٫٣٥٢٫٨٣٤٫٨املخصصات / متوسط القروض (نقطة أساسية)

٢٣٫٧٪٢٤٫١٪٢٤٫٧٪٢٧٫٦٪العائد عىل متوسط حقوق املسامهني
٢٫٤٪٢٫٣٪٢٫٢٪٢٫٥٪العائد عىل متوسط املوجودات

٣٫٨٩٤٫١٩٤٫٨٦٥٫٦٤ربحية السهم 
١١٫١٥١٠٫٣٦٨٫٩٣٧٫٧٠مضاعف الربحية 

٣٫٩٪٣٫٥٪٣٫٠٪٢٫٠٪العائد عىل التوزيعات
٢٫٨٠٢٫٣٥١٫٩٩١٫٦٨مضاعف القيمة الدفرتية

١٣٫١٪١٢٫٦٪١٢٫١٪١١٫٢٪معدل كفاية رأس املال
١٣٫٠٪١٠٫٦٪٨٫١٪٢٩٫٤٪منو القروض

٧٤٫٦٪٧٥٫٢٪٧٨٫٢٪٨٦٫٦٪صايف القروض / الودائع
١٢٨٪١٣٧٪١٦٣٪٣٢٥٪املخصصات / القروض املتعرثة

األرقام الموضحة أعاله بالريال السعودى ما لم يذكر غير ذلك

بيانات السهم
٠٫٩٦ ريال ىف ٢٦ يوليو ٢٠٠٨تاريخ استحقاق اخر كوبون
٣٢٥٥٠ ريال سعودىرأس املال السوقى (مليون)

 ٧٥٠ مليونعدد األسهم
١٠٨٫١ مليون ريال سعودىاملتوسط الشهرى للقيمة املتداولة
٩١٫٢٠ / ٣٦٫٤٠ ريال سعودىأعىل / أدىن سعر ىف ٥٢ أسبوع

 SE / SABB AB.1060 كود بلومربج / رويرتز
٥٩٫٦٥٪التداول احلر

التغري املتوقع
٢٠١٠م٢٠٠٩م٢٠٠٨ف جديدقديمجديدقديم(مليون ريال سعودى)

٣٢٠٧٣٦٢٤٣٦١٢٤٠٦٠٤٠٢١صاىف دخل العموالت الخاصة
٤٩١٢٥٢٣٣٥٢٩٨٥٨٥٦٥٩١١إمجايل الدخل املرصىف
٣٣٧٨٣٦١٩٣٦٤٣٤١٢٢٤١٣٣الربح قبل املخصصات

٢٩٢٠٣١١٩٣١٤٢٣٦٣٢٣٦٤٤صاىف الربح بعد اإلستقطاعات
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البنك السعودي البريطاني (ساب)

تقرير عن قطاع البنوك

 • تراجع كبير لمخاطر االئتمان: تبين من بيان اإلفصاح المطابق التفاقية بازل ٢ أن مخاطر االئتمان في البنك السعودي البريطاني 
الحصول  من  نتمكن  ولم   .٢٠٠٨ ديسمبر  في  سعودي  ريال  مليار   ١٤٧ إلى   ٢٠٠٨ يونيو  في  سعودي  ريال  مليار   ٢٧٣ من  تراجعت 
على تأكيد في هذا الشأن من إدارة البنك، إال أننا نعتقد أن هذا التراجع يعود بدرجة كبيرة إلى انخفاض التعرض لالتزامات العرضية 

والمحتملة للشركات والمؤسسات المالية.
• الوفر في الميزانية لزيادة معدل كفاية رأس المال: ال نتوقع أن يكون نمو االئتمان قويا في عام ٢٠٠٩، إذ أننا نتوقع أن يكون النمو 
البيئة  االئتمانية في ظل  المخاطر  البنوك إلى تجنب  الثاني من عام ٢٠٠٩ وذلك مع نزوع  النصف  ضعيفا في  الميزانية  بنمو  المتعلق 
االقتصادية الراهنة. ونعتقد أن التركيز في عام ٢٠٠٩ سيكون على إدارة مخاطر المحفظة االئتمانية الحالية والحرص على االئتمان 
ذي الجودة المرتفعة وتمويل المشروعات التي تدعمها الحكومة، كما أن تباطؤ نمو الميزانية سيؤدي إلى زيادة معدل كفاية رأس المال 
للبنك السعودي البريطاني تماشيا مع تعليمات البنك المركزي التي حددت هذا المعدل بـ ١٢٪. هذا وكان إجمالى معدل كفاية رأس 

المال للبنك السعودي البريطاني قد بلغ ١١٫٢٤٪ في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨.

القوائم المالية
قائمة الدخل (نهاية السنة المالية-ديسمبر)

مليون ريال سعودي مالم يذكر غير ذلك

المصادر: البنك السعودي البريطاني وتقديرات المجموعة المالية -هيرميس

٢٠١١م٢٠١٠م٢٠٠٩م٢٠٠٨ف٢٠٠٧ف
٥٢٢٠٥٨٦٥٦٢٨٧٦٧٠٠٧٢٠٥دخل العموالت الخاصة

٢١٦١٢٦٥٨٢٦٧٤٢٦٧٩٢٧٤١مصاريف العموالت الخاصة
٣٠٥٩٣٢٠٧٣٦١٢٤٠٢١٤٤٦٥صافى دخل العموالت الخاصة
١٠٧١٣٨١٤٧١٥٤١٦٢ايرادات تحويل عمال ت أجنبية
٨٦٢١٢٥٧١٢٧٧١٤٠٢١٥٥٠صافى أتعاب خدمات بنكية
٣٤١٣٠٦٢٦٢٣٣٥٣٤٢صافى ايرادات إستثمارات
٥٣٠٠٠ايرادات تشغيلية أخرى

١٣١٥١٧٠٤١٦٨٦١٨٩٠٢٠٥٣إجمالى دخل العموالت غير الخاصة
٤٣٧٤٤٩١٢٥٢٩٨٥٩١١٦٥١٨إجمالى الدخل المصرفى

٦٦٧٧٤٣٨٠٠٨٦٥٩٣٥مصاريف عمومية وادارية وإيجار ومصروفات إهالك
٧٦٠٨٩٨٩٧٠١٠٥٧١١٥٢رواتب ومافى حكمها

٢٠٠٠٠مصروفات تشغيلية أخرى
١٤٢٩١٦٤٢١٧٧٠١٩٢٢٢٠٨٧إجمالى المصروفات التشغيلية

٢٩٤٥٣٢٧٠٣٥٢٨٣٩٨٩٤٤٣١الدخل قبل المخصصات
٣٩٦٤٥٨٥٠١٤٨٩٣٦٢مخصصات خسائر ائتمانية / إستثمارية

٢٥٤٩٢٨١٢٣٠٢٧٣٥٠٠٤٠٦٩إيرادات من أنشطة تشغيلية
٥٨١٠٨١١٥١٤٤١٥٨حصة شركات تابعة فى االرباح

٢٦٠٧٢٩٢٠٣١٤٢٣٦٤٤٤٢٢٧صافى األرباح
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23 مارس 2009
البنك السعودي البريطاني (ساب)

تقرير عن قطاع البنوك

الميزانية (نهاية السنة المالية-ديسمبر)
مليون ريال سعودي مالم يذكر غير ذلك

المصادر: البنك السعودي البريطاني وتقديرات المجموعة المالية -هيرميس

النسب

المصدر: تقديرات المجموعة المالية -هيرميس

٢٠١١م٢٠١٠م٢٠٠٩م٢٠٠٨ف٢٠٠٧ف
١٦٦٤٤١١٣٢٨١٣٧٣٨١٥٥٥٦١٧٤٤٢نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربى السعودى

١٧٢٤٦٢٠٠٦٥٥٩٧٢٨٣٦٤٩٥أرصدة لدى البنوك
٦٢٠٠١٨٠٢٣٧٨٦٧٦٧٩٥٩٧٥١٠٨٤٢٨صافى القروض
١٤٨٥٩٢٩٦٠٤٣٦٧٣٣٤٠٧٨٦٤٥٤٦٣صافى إستثمارت

٥٥٢٥٦١٥٦٨٥٧٥٥٨٣صافى الموجودات الثابتة
٢٤٣٤٣٧٢٩٤١٠٢٤٥٣٧٥٠٢١موجودات أخرى

٩٨٢١٣١٣١٦٦١١٤٨٤٦٨١٦٤٧١٣١٨٣٤٣٢إجمالى الموجودات
٧١٨٤٨٩٢٦٧٨١١٠٩٠٩١٢٧٥٤٦١٤٥٤٠٢ودائع العمالء
٨٠٤٥١٦٠٦٩١١٠٩١٧٦٥٣٧٢٧٠أرصدة للبنوك

٤٢٢٦٥٨٤٤٥٩٣٠٥٩٣٠٣٦٧٥قروض آجلة (ديون)
٤٥٦٠٥٤٣٦٦٧٠٤٧٢٠٠٧٧٤٢مطلوبات أخرى

٨٨٦٧٩١٢٠٠٢٧١٣٤٦٣٥١٤٨٣٢٩١٦٤٠٨٩إجمالى المطلوبات
٩٥٣٤١١٦٣٤١٣٨٣٣١٦٣٨٤١٩٣٤٣ حقوق المساهمين

٩٨٢١٣١٣١٦٦١١٤٨٤٦٨١٦٤٧١٣١٨٣٤٣٢إجمالى المطلوبات وحقوق المساهمين

٢٠١١م٢٠١٠م٢٠٠٩م٢٠٠٨م٢٠٠٧ف
١٣٫١٪١٢٫٦٪١٢٫١٪١١٫٢٪١٣٫٥٪معدل كفاية رأس المال

٧٤٫٦٪٧٥٫٢٪٧٨٫٢٪٨٦٫٦٪٨٦٫٣٪القروض / الودائع
١٢٨٫٢٪١٣٦٫٨٪١٦٢٫٨٪٣٢٥٫٠٪٢٨٩٫٧٪معدل تغطية القروض المتعثرة
٢٫٨٥٪٢٫٨٦٪٢٫٨٧٪٣٫٣٢٪٤٫٢٠٪صافى فارق العموالت الخاصة

٣٢٫٠٪٣٢٫٥٠٪٣٣٫٤٪٣٣٫٤٪٣٢٫٧٪معدل التكلفة / الدخل
٧٥٫١٥١٫٨٥٩٫٣٥٢٫٨٣٤٫٨المخصصات (نقطة أساسية)

٢٣٫٧٪٢٤٫١٪٢٤٫٧٪٢٧٫٦٪٢٨٫٩٠٪العائد على متوسط حقوق المساهمين
٢٫٤٪٢٫٣٪٢٫٢٪٢٫٥٠٪٣٫٠٠٪العائد على متوسط الموجودات

٣٫٤٨٣٫٨٩٤٫١٩٤٫٨٦٥٫٦٤ربحية السهم (ريال سعودي)
١٢٫٧١١٥٫٥١١٨٫٤٤٢١٫٨٥٢٥٫٧٩القيمة الدفترية للسهم (ريال سعودي)

٢٫٠٠٫٨٨١٫٣٠١٫٥١٫٧التوزيعات لكل سهم (ريال سعودي)



اإلفصاحات
أشهد أنا مراد انصارى 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 فى بورصة األوراق المالية - تداول فى المملكة 

العربية السعودية. 

تشهد المجموعة المالية-هيرميس القابضة بأنها أو أي من الفروع التابعة لها التمتلك أى من األوراق المالية موضع التحليل في هذا التقرير. ويمكن للصناديق التي تدار 
بواسطة المجموعة المالية-هيرميس أو بواسطة فروعها لصالح أطراف ثالثة، حق إمتالك األوراق المالية الواردة في هذا التقرير. 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)
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