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 تحسن المصاريف التشغيلية يدعم األرباح
ا الربع ، قدم البنك السعودي الفرنسي مفاجأة إيجابية هذ2018على عكس ما حصل في الربع الرابع من عام 

ساس % على أ319% على أساس سنوي وبنسبة 1مليار لاير )بارتفاع بنسبة  1.13بتحقيقه صافي دخل يبلغ 
الي. كان السبب يون لاير على التومل 991مليون لاير و  999ربعي(، ليفوق توقعاتنا وتوقعات المحللين البالغة 

م أن الرئيسي الختالف النتائج عن التوقعات هو تراجع المصاريف التشغيلية على أساس سنوي وربعي، رغ
% على أساس سنوي ولكنها انخفضت على أساس ربعي لتبلغ 61مخصصات خسائر االئتمان ارتفعت بنسبة 

 خل العموالتدي الربع الرابع من العام السابق. تحسن صافي مليون لاير المسجلة ف 567مليون لاير مقابل  144
اع ط ارتفالخاصة بشكل طفيف على خلفية الزيادة البسيطة في القروض وتراجع الودائع ألجل خالل الربع، وس

ساس أ% على 1% على أساس سنوي ولكنه ارتفع بنسبة 8أسعار الفائدة. انخفض الدخل غير األساسي بنسبة 
ي حين مليون لاير في القروض، ف 642مليار لاير في االستثمارات و  5.3بنك خالل الربع ربعي. أضاف ال

. نبقي على %83مليار لاير مما أدى إلى ارتفاع معدل القروض إلى الودائع إلى  3.5انخفضت الودائع بمقدار 
 لاير. 35.00توصيتنا بالحياد وعلى السعر المستهدف للسهم عند 

 %83يرتفع إلى ائع معدل القروض إلى الود

، لايرمليار  121عند  ليظلمليون لاير،  642ارتفع صافي القروض بشكل طفيف خالل الربع األول بمقدار 
ً مع توقعاتنا. ى أساس % عل2ة اتبعت الودائع االتجاه العام للقطاع وانخفضت بنسبعلى الجانب اآلخر،  متماشيا

معظم االنخفاض  مليار لاير، في حين كنا نتوقع زيادة طفيفة. جاء 145مليار لاير( لتصل إلى  3.5بمقدار ربعي )
لاير في الودائع  مليار 3.4ها زيادة قدرها تقابلالتي مليار لاير، و 7.2بمقدار  تراجعتالتي ، ألجلمن الودائع 

وض إلى ل القرفي القروض، ارتفع معد تحت الطلب. نظًرا للتأثير المزدوج النخفاض الودائع واالرتفاع الهامشي
 5.3بمقدار  . من ناحيٍة أخرى، قفزت االستثماراتاألول% في الربع 83إلى  السابق% في الربع 80الودائع من 

ً  قطاعاالتجاه العام لل متبعةً مليار لاير،  34% على أساس ربعي( إلى 19مليار لاير )بارتفاع نسبته   .أيضا

 مستقرصافي دخل العموالت الخاصة 

 % على أساس2% على أساس سنوي ولكنها تراجعت بنسبة 63ارتفعت مصاريف العموالت الخاصة بنسبة 
 ألجللودائع لمليار لاير  10.3االرتفاع السنوي في الغالب إلى إضافة  يعزىمليون لاير.  573ربعي لتصل إلى 

 جلأللودائع تراجع الى األرجح إلى في حين يعزى االنخفاض الربعي ع، السابقاألول من العام  مقارنةً بالربع
ي % على أساس ربع1% على أساس سنوي وبنسبة 15على أساس ربعي. ارتفع دخل العموالت الخاصة بنسبة 

وي وبنسبة % على أساس سن1لذلك، ارتفع صافي دخل العموالت الخاصة بنسبة  مليار لاير. نتيجةً  1.85ليبلغ 
 .مليار لاير 1.29متماشياً مع توقعاتنا البالغة ليأتي مليار لاير،  1.27 إلىساس ربعي % على أ2

 المصاريف التشغيلية  تحسن

تيجةً ن% على أساس سنوي 8معظم بنود الدخل غير األساسي على أساس سنوي، إال أنه تراجع بنسبة ارتفعت 
ليانز السعودي شركة أحصة الملكية في الجزئي لمن البيع الناتجة مليون لاير  97للمكاسب االستثنائية البالغة 

لتشغيلي اتوقعاتنا. بلغ الدخل  نم أفضلمليون لاير  450، ليبلغ 2018الربع األول من عام  خاللالفرنسي 
، ربعي % على أساس2بارتفاع بنسبة  % على أساس سنوي ولكن1مليار لاير، بانخفاض بنسبة  1.72اإلجمالي 
ً ل ربعي  % على أساس58% على أساس سنوي وبنسبة 6المصاريف التشغيلية بنسبة  ضتانخفتوقعاتنا. مطابقا

ضافة إلى األخرى باإل العملياتمصاريف ويجار بسبب تراجع مصاريف الرواتب واإل مليون لاير 596لتبلغ بذلك 
مخصص خسائر  ارتفعمخصص خسائر االستثمارات والموجودات المالية األخرى. مع ذلك، عكس ارتفاع 

في  هاالتي شهد% على أساس ربعي بعد القفزة 75انخفض بنسبة  ه% على أساس سنوي ولكن61االئتمان بنسبة 
 مليون لاير. 144صل إلى يالربع السابق، ل

 التوقعات يفوقصافي الدخل 

ون لاير وتوقعات ملي 999المتوقع، تخطى صافي الدخل توقعاتنا البالغة  دونالنخفاض المصاريف التشغيلية  نتيجةً 
% 319بنسبة و% على أساس سنوي 1 نسبتهمليار لاير، بارتفاع  1.13مليون لاير، ليبلغ  991البالغة  المحللين

اع مخصصات السبب الرئيسي لالرتفمصاريف الفي  على أساس ربعيعل أساس ربعي. كان االنخفاض الهائل 
متوقع عات نقدية مرة، ويقدم عائد توزي 1.4يبلغ  2019ربعي. يتداول السهم عند مكرر قيمة دفترية متوقع لعام ال

 %. نبقي على سعرنا المستهدف وعلى توصيتنا بالحياد للسهم.5 يبلغ حوالي
 

 الفرنسي السعودي البنك
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 العوائد المتوقعة إجمالي

 )لاير( 2019 مايو 14السعر في  38.80

 العائد المتوقع لسعر السهم %(9.8)

 عائد األرباح الموزعة 4.8%

 إجمالي العوائد المتوقعة %(5.0)

 

 بيانات السوق

ً  52أعلى/أدنى سعر خالل  41.20/27.20  )لاير( أسبوعا

 )مليون لاير( القيمة السوقية 46,768

 )مليون سهم( األسهم المتداولة 1,205

 )األسهم الحرة(األسهم المتاحة للتداول  %53.1

 شهر( 12)متوسط حجم التداول اليومي  649,931

BSFR AB رمز بلومبيرغ 
 

 السهم السنوي أداء

 
 المصدر: بلومبيرغ

 

 

  (مليون لاير) 2019لعام  األولالربع  المعلنة المتوقعة

  العموالت دخل صافي 1,273 1,290

 التشغيلي اإلجماليالدخل  1,723 1,715

 الدخل صافي 1,126 999

 المحفظة اإلقراضية 121,274 121,941

 الودائع 144,820 149,041
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الرئيسيةلبيانات المالية ا   بيانات النسب الرئيسية  

             *2020 2019* ديسمبر 31 2018    *2020 2019* )مليون لاير(ديسمبر  31 2018   

الفائدة صافي هامش %2.7 %2.8 %2.8 الخاصة العموالت دخل صافي 5,017 5,129 5,275    

االئتمان لخسائر مخصصات 910 827 728  العائد على متوسط حقوق الملكية %10.6 %11.7 %12.2  

األصولالعائد على متوسط  %1.7 %1.9 %2.1  صافي الدخل 3,307 3,686 4,006  

المال رأس كفاية معدل %19.8 %20.5 %20.8 )لاير( ربحية السهم 2.74 3.06 3.32    

x1.4 x1.4 x1.5  القيمة الدفتريةمكرر )لاير( التوزيعات النقدية للسهم 1.70 1.85 1.90    

              
 * متوقعة  * متوقعة
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الفرنسي السعودي البنك  

9201 األول الربع نتائج – إلحاقي تقرير  

 

 السهم تصنيف

 ُمصنّف 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 المس ولية

 

تقرير ذا الهئع الواردة في ن الوقاألضمان تم جمع المعلومات الواردة في هذا التقرير بحسن نية من مصادر عامة مختلفة يعتقد بأنه موثوق بها. في حين اتخذت كل العناية المعقولة 

ى وجه ، وعلت المقدمةلمعلومانات واهي دقيقة وأن التوقعات واآلراء والتنب ات الواردة في هذه الوثيقة هي عادلة ومعقولة، ومع ذلك فأن الرياض المالية ال تضمن دقة البيا

بيع أو لى أنه، عرض للن يفسر عخطأ. هذا التقرير ليس، وليس المقصود به أالخصوص، الرياض المالية ال تتعهد أن المعلومات الواردة في هذا التقرير هي كاملة أو خالية من أي 

ة تخلي ليالرياض الما لتقرير.ا، و/أو اكتمال المعلومات التي يحتوي عليها هذا لى دقة، و/أو عدالةتقديم عرض لشراء أية أوراق مالية. وبناء عليه، فإنه يجب عدم االعتماد ع

ية من ي الرياض المالن منسوبلن تكون الرياض المالية مس ولة ولن يكون أي مدام لهذا التقرير أو محتوياته، وعن أي خسارة ناجمة عن أي استخ مس وليتها وال تقبل أي التزام

كون لهم و عمالئها قد يلتابعة اكات احد أو أكثر من الشرأ. الرياض المالية أو موظفيها أو موظفين مس ولين في أي حال من األحوال عن محتويات هذا التقريرء، ومس ولين، ومدرا

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

ار. ليس هنالك دون إشعلتغيير لي عرضة الي فهاآلراء والتنب ات والتوقعات الواردة في هذا التقرير تمثل اآلراء الحالية لشركة الرياض المالية كما في تاريخ هذا التقرير فقط وبالت

قط. كما أن هذه فنتيجة محتملة  ير يمثلما ورد في التقرير، وأي ضمان بأن النتائج أو األحداث المستقبلية سوف تكون متسقة مع أية آراء او التنب ات او التوقعات واردة في هذا التقر

 .ختلف بشكل كليبل قد تات التي لم يتم التحقق منها والنتائج أو األحداث الفعلية في المستقاآلراء، والتنب ات والتوقعات تخضع لبعض المخاطر وعدم التأكد واالفتراض

ن ي. وفقا لذلك، يمكألداء المستقبللم شرا  لضرورةالقيمة ألي، أو الدخل من أي، من االستثمارات المشار إليها في هذا التقرير قد تتقلب و / أو تتأثر بالتغييرات. األداء السابق ليس با

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

، ومستوى المخاطرة ألي مستثمر معين. ولذلك، فإنه ال يقصد بهذا التقرير تقديم مشورة في مجال االستثمار وال 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 /المالي الخاص و/أو األهداف االستثمارية الخاصة ويأخذ بعين االعتبار الوضع 

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

  .مالئما لجميع االشخاص

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

 

 

 . 1010239234( وسجل تجاري رقم 07070-37تعمل بموجب ترخيص من هيئة السوق المالية برقم ) -مليون لاير سعودي 200الرياض المالية شركة مساهمة مقفلة. رأس المال المدفوع 

 .المملكة العربية السعودية ،7279-13241 الرياض 69الوحدة رقم ، حي الشهداء-2414اإلدارة العامة:  
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