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 أرباح متماشية مع التوقعات

% مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 9صافي الدخل بنسبة تراجع عن )ساب( أعلن البنك السعودي البريطاني 
مليار لاير بينما تفوق على متوسط تقديرات المحللين البالغ  1.01مليار لاير ويأتي مقارباً لتقديراتنا البالغة  1.04
على إثر تسجيل البنك  على أساس ربعي% في الربحية 71مليون لاير. أتى االرتفاع الكبير بنسبة  988

يعد بنك ساب أحد القلة الذين سجلوا تراجعاً في صافي الدخل خالل الربع  .في الربع السابق لمخصصات استثنائية
أن صافي دخل العموالت الخاصة أتى بشكل مقارب للتوقعات إال أن تراجع الدخل غير األساسي  األول. بالرغم من

نتوقع بأن المخصصات وارتفاع المصاريف التشغيلية )على إثر ارتفاع المخصصات( قد أديا إلى تراجع األرباح. 
 507أي أقل بكثير من المخصصات المسجلة في الربع الرابع والبالغة مليون لاير،  200بلغت حوالي د قالمجنبة 

% مقارنة بالربع السابق يعد إشارة إيجابية نظراً للتراجع 1مليون لاير. كما نعتقد بأن ارتفاع الودائع بنسبة 
د مبرراً مليار لاير يع 1.5المتواصل الذي شهدته مؤخراً. باإلضافة إلى ذلك فإن تراجع صافي القروض بحوالي 
لاير. يتداول السهم  27.00في ظل ارتفاع مستويات السيولة في السوق. نبقي على السعر المستهدف للسهم عند 

 مرة، نوصي بالحياد. 8.5مرة ومكرر ربحية متوقع يبلغ  1.0عند مكرر قيمة دفترية متوقع للعام الحالي يبلغ 

 التوقعات يتماشى معصافي دخل العموالت الخاصة 
% مقارنة بالعام الماضي وبنسبة 12مليار لاير مرتفعاً بنسبة  1.3في دخل العموالت الخاصة مستوى بلغ صا

% مقارنة بالعام الماضي، ليأتي 11مدعوماً بارتفاع دخل العموالت الخاصة بنسبة  ،% مقارنة بالربع الماضي1
% مقارنة بالربع الماضي 4ت الخاصة بنسبة العموالكما تراجع دخل مليار لاير.  1.2بذلك مقارباً لتوقعاتنا البالغة 

تحسن السيولة في النظام المصرفي. اتبعت مصاريف العموالت الخاصة انخفاض أسعار الفائدة في ظل على إثر 
% مقارنة بالربع الماضي( إال 24اتجاهاً مماثالً لدخل العموالت الخاصة حيث واصلت تراجعها )تراجعت بنسبة 

ن يوقف التراجع المتواصل في ودائعه أمكن بنك ساب من أنها عند مستويات أعلى من مستويات العام الماضي. ت
مليار لاير )ارتفعت  142منذ الربع األول من العام الماضي، مخالفاً بذلك توقعاتنا، حيث ارتفع مستوى الودائع إلى 

إيجابياً % مقارنة العام الماضي(. نعتقد بأن ذلك يعد مؤشراً 7% مقارنة بالربع الماضي وتراجعت بنسبة 1بنسبة 
 .2017لعام 

 ضعف الطلب على االقتراض
راجعت المحفظة تخالل الربع الحالي مما أدى إلى تراجع الطلب على االقتراض.  استمر تحسن مستويات السيولة

مليار لاير، إال أن ذلك  120مليار لاير مقارنة بالربع الماضي لتبلغ مستوى  1.5قراضية لبنك ساب بحوالي اإل
% للربع مقابل 81مليار لاير. بلغ معدل القروض إلى الودائع مستوى  130العام الماضي البالغ يعد دون مستوى 

 % الربع الماضي في ظل ارتفاع الودائع بشكل طفيف وتراجع القروض، مما يتيح للبنك مجاالً للنمو.82

 المصاريف على أساس سنويارتفاع 
تحسن بشكل كبير مقارنة إال أنه بالعام السابق % مقارنة 16بنسبة  األساسيدخل البنك غير تراجع على الرغم من 

باإلضافة إلى ضعف الدخل غير  .مليون لاير 573% ليبلغ مستوى 34بالربع الماضي، حيث ارتفع بنسبة 
ما م ،بالعام الماضي% مقارنة 20بنسبة شهدت ارتفاعاً ن المصاريف التشغيلية فإاألساسي مقارنة بالعام الماضي 

% مقارنة 26على الجانب اآلخر، فقد تراجعت المصاريف التشغيلية بنسبة  صافي الدخل.ضغط على زاد من ال
 حوالي مليون لاير، حيث نتوقع أنها بلغت 507بالربع السابق نظراً لتسجيل البنك مخصصات استثنائية بلغت 

 مليون لاير للربع األول. 200

 صافي دخل مقارب للتوقعات
مع توقعاتنا بذلك ليتماشى لاير،  مليار 1.04% مقارنة بالعام الماضي ليبلغ 9شهد صافي الدخل تراجعاً بنسبة 

نبقي على توصيتنا بالحياد مع . مليون لاير 988ويتفوق على متوسط التوقعات البالغ  مليار لاير 1.01البالغة 
 0.80مستوى  2017تبلغ التوزيعات النقدية لعام  أن المحتملتحدياً للبنك. من  2017توقعاتنا بأن يشكل عام 

 لاير، مما يقدم عائداً جيداُ للمستثمرين.

 البريطاني السعودي البنك
 2017 األول الربعنتائج  – تقرير إلحاقي 

 
 

 العوائد المتوقعة إجمالي

 )لاير( 2017 أبريل 20 في سعرال 21.72

 العائد المتوقع لسعر السهم 24.3%

 عائد األرباح الموزعة 3.7%

 إجمالي العوائد المتوقعة 28.0%
 

 السوق بيانات

 )لاير( أسبوعاً  52أعلى/أدنى سعر خالل  25.90/16.40

 )مليون لاير( القيمة السوقية 32,580

 )مليون سهم( األسهم المتداولة 1,500

 )األسهم الحرة(األسهم المتاحة للتداول  32.5%

 شهر( 12)متوسط حجم التداول اليومي  354,202
 

 السهم السنوي أداء

 
 المصدر: بلومبيرغ

 

  

  (مليون لاير) 2017لعام  األولالربع  المعلنة المتوقعة

  العموالت دخل صافي 1,251 1,224

 االجمالي التشغيلي الدخل 1,824 1,678

 الدخل صافي 1,036 1,009

 المحفظة اإلقراضية 119,490 121,701

 الودائع 141,571 138,496
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 التوصية حياد
لاير 27.00 شهر 12السعر المستهدف خالل    

 

الرئيسيةالنسب  بيانات الرئيسيةالمالية  لبياناتا     

ديسمبر 31 2016 2017* 2018*              )مليون لاير(ديسمبر  31 2016 2017* 2018*    

الفائدة صافي هامش %2.6 %2.4 %2.4 الخاصة العموالت دخل صافي 4,757 4,476 4,552    

االئتمان لخسائر مخصصات 944 526 542  العائد على متوسط حقوق الملكية %13.4 %12.7 %11.8  

 صافي الدخل 3,895 4,062 4,149  العائد على متوسط األصول %2.1 %2.1 %2.1

المال رأس كفاية معدل %19.6 %22.6 %23.7 )لاير( ربحية السهم 2.60 2.71 2.77    

x0.9 x1.0 x1.1  القيمة الدفتريةمكرر )لاير( التوزيعات النقدية للسهم 0.75 0.80 0.80    

              
 * متوقعة  * متوقعة
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  البريطاني السعودي البنك

2017 األول الربع نتائج – إلحاقي تقرير  

 

 السهم تصنيف

 ُمصّنف غير بيع حياد شراء

 المتوقعة العوائد إجمالي

 %15+ أكبر من

% و      15بين + المتوقعة العوائد إجمالي

- 15% 

 اقل من المتوقعة العوائد إجمالي

- 15% 
 مقيد/ المراجعة تحت

 

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

 

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

 
 

 بيان إخالء المسؤولية

 

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 بحسن نية من مصادر 

وعلى وجه  نات والمعلومات المقدمة ،هي 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

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

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

ئها قد يكون ظفين مسؤولين في أي حال من األحوال عن محتويات هذا التقرير. الرياض المالية أو موظفيها أو احد أو أكثر من الشركات التابعة او عمالمدراء ، ومسؤولين، و مو

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

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

التقرير يمثل نتيجة محتملة فقط. كما أن ي 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

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

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

ي مستثمر معين. ولذلك، فإنه ال يقصد بهذا التقرير تقديم مشورة في مجال االستثمار هذا التقرير يقدم معلومات ذات طابع عام وال يعتبر ظروف ، وأهداف ، ومستوى المخاطرة أل

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 

راق المالية قد ستقلة من ذوي الخبرة في المجاالت المالية والقانونية و/أو أي مستشارين آخرين حسب الضرورة نظرا الن االستثمار في هذا النوع من االوالحصول على المشورة الم

  .اليكون مالئما لجميع االشخاص

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