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 نتائج مخيبة لآلمال بفعل المخصصات
مليون لاير )بانخفاض  269قدم البنك السعودي الفرنسي مفاجأة سلبية في الربع الرابع بتحقيقه صافي دخل يبلغ 

مليون لاير  810% على أساس ربعي(، دون توقعات المحللين البالغة 73سنوي وبنسبة % على أساس 36بنسبة 
بشكل كبير. كان السبب الرئيسي الختالف النتائج عن التوقعات هو االرتفاع الكبير في المصاريف التشغيلية، 

ً المخصصات لى خلفية مستويات قياسية. ارتفعت عناصر صافي دخل العموالت الخاصة ع التي بلغت تحديدا

% على أساس سنوي ولكنه 3ارتفاع معدالت الفائدة، مما أدى إلى نمو صافي دخل العموالت الخاصة بنسبة 
% على أساس ربعي، في حين تحسن الدخل غير األساسي بشكل سنوي وربعي. تراجعت القروض 1تراجع بنسبة 

مليار لاير. بالتالي، انخفض معدل  1.7ر مليار لاير على أساس ربعي، بينما ارتفعت الودائع بمقدا 3.1بمقدار 

في  لاير 35.00%. نبقي على توصيتنا بالحياد وعلى السعر المستهدف للسهم عند 80القروض إلى الودائع إلى 
 . نحن بانتظار صدور القوائم المالية التفصيلية وتعليقات اإلدارة حول سبب المخصصات االستثنائية.الوقت الحالي

 %80لودائع يتراجع إلى معدل القروض إلى ا

مليار لاير على أساس ربعي، لتصل  3.1ع، إذ انخفضت بمقدار بض االتجاه العام للقطاع خالل الراتبعت القرو
مليار لاير، والذي  خالل العام بمقدارلبنك اقروض صافي في  تراجع  مليار لاير، األمر الذي أدى إلى  121إلى 

مليار لاير،  1.7. ارتفعت الودائع بمقدار 2018مليار لاير خالل عام  39أضاف  الذيجاء عكس اتجاه القطاع 

بانتظار  ألجل، لكنناإضافة الودائع  يميل إلىك ع الثالث، كان من الواضح أن البنمليار لاير. خالل الرب 148لتبلغ 
ارتفاع الودائع، نخفاض القروض ولتأثير المزدوج الل الربع. نتيجةً هذا لمعرفة سيناريو  التفصيليةالقوائم المالية 

%. من ناحية أخرى، تراجعت 80الربع الثالث إلى في % 83انخفض معدل القروض إلى الودائع من 

 مليار لاير. 28مليار لاير على أساس ربعي، لتبلغ  1.1االستثمارات بمقدار 

 % على أساس سنوي3صافي دخل العموالت الخاصة بنسبة  نمو

% على أساس ربعي لتصل إلى 12% على أساس سنوي وبنسبة 55العموالت الخاصة بنسبة قفزت مصاريف 

مليون لاير، وقد يعزى ذلك إلى نمو الودائع ألجل في الربع السابق، وسط ارتفاع معدالت الفائدة. تحسن  585
 مليار لاير 1.83لغ % على أساس ربعي ليب3% على أساس سنوي وبنسبة 15دخل العموالت الخاصة بنسبة 

على الرغم من انخفاض القروض، ما يشير إلى ارتفاع العوائد. بالتالي، ارتفع صافي دخل  (ليطابق توقعاتنا)

% على أساس 1مليار لاير ولكنه تراجع بنسبة  1.25% على أساس سنوي ليصل إلى 3العموالت الخاصة بنسبة 
ً مع توقعاتنا.  ربعي، متماشيا

 التشغيلية المصاريف  ارتفاع قياسي في

 446ليبلغ  % على أساس ربعي2س سنوي، وبنسبة % على أسا10بنسبة  خالل الربع ارتفع الدخل غير األساسي
 1.69. بلغ الدخل التشغيلي اإلجمالي بشكل كبير مليون لاير 603دون توقعاتنا البالغة  جاءمليون لاير، ولكنه 

 شكلتون تغير يذكر على أساس ربعي، ودون توقعاتنا. د% على أساس سنوي ولكن 5بارتفاع بنسبة  مليار لاير،
وي، وبنسبة % على أساس سن19بنسبة  لتصعدمليار لاير،  1.42 صدمة حيث بلغت المصاريف التشغيلية

السبب الرئيسي خلف كان %. 25مليار لاير بنسبة  1.14توقعاتنا البالغة  منأعلى و% على أساس ربعي، 106

% على أساس 609وبنسبة  % على أساس سنوي70لمخصصات بنسبة الكبير في اهو االرتفاع ه القفزة هذ
 .مليون لاير 475مليون لاير مقارنةً بتوقعاتنا البالغة  878ربعي، لتصل إلى 

 صافي الدخل دون التوقعات بشكل كبير

ً إلى مصاريف المخصصات الهائلة، أتى صافي الدخل دون توقعاتنا وتوقعات المحللين البالغ مليون  767ة نظرا
% 73% على أساس سنوي وبنسبة 36بانخفاض نسبته فقط مليون لاير  269مليون لاير، حيث بلغ  810لاير و 

ً  الربع الرابععلى أساس ربعي. كانت أرباح  بعدما تجاوزت المليار لاير في الربع السابق.  مخيبةً لآلمال، خاصة

خصصات المرتفعة، والتي ستؤثر على توقعاتنا المستقبلية نحن بانتظار تعليقات اإلدارة لنعلم مدى استدامة الم
مرة، وبالقرب من سعرنا المستهدف البالغ  1.3يبلغ  2019للبنك. يتداول السهم عند مكرر قيمة دفترية متوقع لعام 

 .، كما نتوقع ضعف معنويات المستثمرين في المدى القصيرلاير. نبقي على توصيتنا بالحياد 35

 

 الفرنسي السعودي البنك
 2018 الرابع الربعنتائج  – تقرير إلحاقي 

 
 

 العوائد المتوقعة إجمالي

 )لاير( 2019 فبراير 04السعر في  35.60

 العائد المتوقع لسعر السهم %(1.7)

 عائد األرباح الموزعة 5.2%

 إجمالي العوائد المتوقعة 3.5%

 

 بيانات السوق

 )لاير( أسبوعاً  52أعلى/أدنى سعر خالل  38.70/27.20

 )مليون لاير( القيمة السوقية 42,911

 )مليون سهم( األسهم المتداولة 1,205

 )األسهم الحرة(األسهم المتاحة للتداول  %53.1

 شهر( 12)متوسط حجم التداول اليومي  395,241

BSFR AB رمز بلومبيرغ 
 

 السهم السنوي أداء

 
 المصدر: بلومبيرغ

 

 

  (مليون لاير) 2018لعام  الرابعالربع  المعلنة المتوقعة

  العموالت دخل صافي 1,247 1,299

 التشغيلي اإلجماليالدخل  1,693 1,902

 الدخل صافي 269 767

 المحفظة اإلقراضية 120,632 122,931

 الودائع 148,368 145,218
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الرئيسية بيانات النسب الرئيسيةلبيانات المالية ا     

             *2019 2018* ديسمبر 31 2017    *2019 2018* )مليون لاير(ديسمبر  31 2017   

الفائدة صافي هامش %2.4 %2.7 %2.7 الخاصة العموالت دخل صافي 4,700 5,017** 5,104    

االئتمان لخسائر مخصصات 661 1,222 1,096  العائد على متوسط حقوق الملكية %11.5 %10.6 %10.6  

األصولالعائد على متوسط  %1.8 %1.7 %1.7  صافي الدخل 3,532 3,307** 3,354  

المال رأس كفاية معدل %19.4 %19.5 %20.0 )لاير( ربحية السهم 2.93 2.74** 2.78    

x1.3 x1.4 x1.4  القيمة الدفتريةمكرر )لاير( للسهمالتوزيعات النقدية  1.24 1.70** 1.85    

              
 * متوقعة  * متوقعة

 ** نتائج أولية
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الفرنسي السعودي البنك  

8201 الرابع الربع نتائج – إلحاقي تقرير  

 

 السهم تصنيف

 مُصنّف 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  *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

، وعلى وجه لمعلومات المقدمةنات واهي دقيقة وأن التوقعات واآلراء والتنبؤات الواردة في هذه الوثيقة هي عادلة ومعقولة، ومع ذلك فأن الرياض المالية ال تضمن دقة البيا

أو أن المعلومات الواردة في هذا التقرير هي كاملة أو خالية من أي خطأ. هذا التقرير ليس، وليس المقصود به أن يفسر على أنه، عرض للبيع  الخصوص، الرياض المالية ال تتعهد

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

لن تكون الرياض المالية مسؤولة ولن يكون أي من منسوبي الرياض المالية من دام لهذا التقرير أو محتوياته، ومسؤوليتها وال تقبل أي التزام عن أي خسارة ناجمة عن أي استخ

حد أو أكثر من الشركات التابعة او عمالئها قد يكون لهم أ. الرياض المالية أو موظفيها أو هذا التقريرموظفين مسؤولين في أي حال من األحوال عن محتويات ء، ومسؤولين، ومدرا

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

مالية 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 الرياض ال

ما ورد في التقرير يمثل نتيجة محتملة فقط. كما أن هذه ير، وأي ضمان بأن النتائج أو األحداث المستقبلية سوف تكون متسقة مع أية آراء او التنبؤات او التوقعات واردة في هذا التقر

 .بل قد تختلف بشكل كلي، والتنبؤات والتوقعات تخضع لبعض المخاطر وعدم التأكد واالفتراضات التي لم يتم التحقق منها والنتائج أو األحداث الفعلية في المستقاآلراء

اء 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 بالتغييرات. األد

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

تقديم مشورة في مجال االستثمار وال ، ومستوى المخاطرة ألي مستثمر معين. ولذلك، فإنه ال يقصد بهذا التقرير مات ذات طابع عام وال يعتبر ظروف، وأهدافهذا التقرير يقدم معلو

قبل اتخاذ أي قرار بخصوص االستثمار يجب على القارئ الحصول أو االحتياجات الخاصة بالقارئ /يأخذ بعين االعتبار الوضع المالي الخاص و/أو األهداف االستثمارية الخاصة و

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

  .مالئما لجميع االشخاص

 .ئح حقوق الطبع والنشراآلراء والتنبؤات والتوقعات الواردة فيه محمية بموجب القواعد ولواو ال يحق نسخ أو توزيع هذا التقرير البحثي، كليا أو جزئيا، وجميع المعلومات
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