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 تتراجع الودائع
% على أساس 1)بارتفاع بنسبة  في الربع األول لاير مليار 1.11 يبلغ دخلالبنك السعودي الفرنسي صافي  حقق

 998و  لاير مليار 1.01 البالغةتوقعات المحللين و ليفوق توقعاتنا، % على أساس ربعي(163سنوي وبنسبة 
صافي دخل رتفاع ال نتيجة   سنويعلى أساس  األرباح االرتفاع المتواضع فيأتى . على التوالي مليون لاير

من ناحية . يةالتشغيل المصاريفوارتفاع  الدخل غير األساسي انخفاض ، وذلك بالرغم منالعموالت الخاصة
مليون  90إلى ات المخصصمصاريف على أساس ربعي بسبب انخفاض  األرباح أخرى، أتى االرتفاع الكبير في

مليار لاير في  2.1مليون لاير في الربع الرابع من العام الماضي. أضاف البنك خالل الربع  500لاير مقابل 
مليار لاير مما  9، في حين تراجعت الودائع بمقدار مليار 1.9بمقدار  القروضصافي  ارتفعاالستثمارات، كما 

 2018 يتداول السهم عند مكرر قيمة دفترية متوقع لعام%. 86أدى إلى ارتفاع معدل القروض إلى الودائع إلى 
  .للحياد توصيتنانخفض  ولكنلاير  35.00على السعر المستهدف للسهم عند  نبقي، مرة 1.2يبلغ 

 %86معدل القروض إلى الودائع إلى  ارتفاع

توقعاتنا البالغة  ليوافقمليار لاير،  123.9صل إلى يلمليار لاير  1.9خالل الربع بمقدار  القروض ارتفع صافي
 141.9لتبلغ مليار لاير  9مليار لاير. اتبعت الودائع االتجاه السائد في القطاع لتتراجع بشكل كبير بمقدار  123.3

والتي  ألجلالودائع  منالجزء األكبر من االنخفاض  أتى مليار لاير. 150.5ن توقعاتنا البالغة ، دومليار لاير
في الربع السابق إلى  %80 منمعدل القروض إلى الودائع  ارتفع. نتيجة لذلك، مليار لاير 6.4تراجعت بمقدار 

 اتجاه لتتبعمليار لاير،  27.4 لتبلغلاير  مليار 2.1االستثمارات بمقدار  ارتفعتالمقابل، . في % هذا الربع86
 كذلك.القطاع 

 % على أساس سنوي13ارتفاع صافي دخل العموالت الخاصة بنسبة 

صل إلى يلربعي % على أساس 3بنسبة و سنوي% على أساس 13صافي دخل العموالت الخاصة بنسبة  ارتفع
النخفاض مصاريف العموالت  مليار لاير. كان ذلك نتيجة   1.22مليار لاير، متماشيا  مع تقديراتنا البالغة  1.26

والتي نعتقد أنها تراجعت على إثر ، % على أساس ربعي7سنوي وبنسبة % على أساس 31الخاصة بنسبة 
كان مستقرا   دخل العموالت الخاصة، نجد أن الوقت ذاته في االنخفاض الكبير في الودائع ألجل خالل الربع.

  % على أساس ربعي(، مما أدى إلى توسع الهوامش.1لى أساس سنوي وارتفاع بنسبة % ع1 نسبته)بتراجع 

 سنويالمخصصات على أساس  قفزة في

% 20 نسبتهولكن بارتفاع  % على أساس سنوي17نسبته مليون لاير، بانخفاض  488الدخل غير األساسي  بلغ
األدوات المالية المقتناة بالقيمة العادلة من خالل انخفاض مكاسب على إثر  على أساس ربعي. أتى التراجع السنوي

عوضت ، في المقابل .معظم البنود األخرىودخل األتعاب والعموالت باإلضافة إلى انخفاض الخسائر باح وراأل
مليون لاير جزءا  من  97والبالغة  ، التي تعد بند غير متكرر،بيع حصة من شركة زميلةالمحصلة من مكاسب ال

% 8بنسبة و سنوي% على أساس 3 نسبته بارتفاعمليار لاير،  1.74بالتالي، بلغ الدخل اإلجمالي هذا االنخفاض. 
% على 47بنسبة  انخفضت% على أساس سنوي، لكنها 7التشغيلية بنسبة المصاريف ارتفعت  ربعي.على أساس 

مليون  90إلى  إلى ارتفاع مخصص خسائر االئتمان السنوية الزيادةعزى تلاير.  ونملي 635 لتبلغأساس ربعي 
، بشكل كبير مليون لاير 29 البالغةالعام الماضي  ياتومن مستومليون لاير  63البالغة توقعاتنا  أعلى منلاير، 

 االستثماراتعكس مخصص خسائر على الرغم من وذلك باإلضافة إلى ارتفاع مصاريف العمليات األخرى، 
 .الموظفين رواتبمصاريف وانخفاض 

 خفض التوصية للحياد

حيث  ،على التوالي مليون لاير 998 ولاير  مليار 1.01تنا وتوقعات المحللين البالغة اتوقع فوق صافي الدخل أتى
من الجدير بالذكر  .على أساس ربعي% 163 بنسبةو % على أساس سنوي1 نسبتهتفاع لاير بار مليار 1.11بلغ 

أن االنخفاض في مصاريف المخصصات ومصاريف العمليات األخرى كان العامل الرئيسي لالرتفاع الربعي. 
% بشكل 4بعائد أرباح موزعة فوق  مرة، 1.2يبلغ  2018عند مكرر قيمة دفترية متوقع لعام السهم يتداول 

 طفيف، نخفض توصيتنا للحياد. 
 

 الفرنسي السعودي البنك
 2018 األول الربعنتائج  – تقرير إلحاقي 

 
 

 العوائد المتوقعة إجمالي

 )لاير( 2018 يوما 07السعر في  33.41

 العائد المتوقع لسعر السهم 4.8%

 عائد األرباح الموزعة 4.2%

 إجمالي العوائد المتوقعة 8.9%

 

 بيانات السوق

 )لاير( أسبوعا   52أعلى/أدنى سعر خالل  33.50/25.30

 )مليون لاير( القيمة السوقية 40,271

 )مليون سهم( األسهم المتداولة 1,205

 )األسهم الحرة(األسهم المتاحة للتداول  %53.5

 شهر( 12)متوسط حجم التداول اليومي  1,157,842

BSFR AB رمز بلومبيرغ 
 

 السهم السنوي أداء

 
 المصدر: بلومبيرغ

 

 

  (مليون لاير) 2018لعام  األولالربع  المعلنة المتوقعة

  العموالت دخل صافي 1,256 1,223

 الدخل صافي 1,112 1,012

 المحفظة اإلقراضية 123,883 123,330

 الودائع 141,944 150,543
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الرئيسيةلبيانات المالية ا   بيانات النسب الرئيسية  

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

الفائدة صافي هامش %2.4 %2.4 %2.4 الخاصة العموالت دخل صافي 4,700 4,603 4,776    

االئتمان لخسائر مخصصات 661 181 187  العائد على متوسط حقوق الملكية %11.5 %11.8 %11.1  

األصولالعائد على متوسط  %1.8 %2.0 %2.0  صافي الدخل 3,532 3,928 4,020  

المال رأس كفاية معدل %19.4 %20.7 %21.7 )لاير( ربحية السهم 2.93 3.26 3.34    

x1.1 x1.2 x1.3  القيمة الدفتريةمكرر )لاير( التوزيعات النقدية للسهم 1.24 1.40 1.20    

              
 * متوقعة  * متوقعة
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الفرنسي السعودي البنك  

8201 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

 

 أيضا   *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

 

التقرير ذا هئع 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 للعن يفسر ي خطأ. هذا التقرير ليس، وليس المقصود به أالخصوص، الرياض المالية ال تتعهد أن المعلومات الواردة في هذا التقرير هي كاملة أو خالية من أ

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

ة من الرياض المالي ن منسوبيلن تكون الرياض المالية مس ولة ولن يكون أي مدام لهذا التقرير أو محتوياته، والتزام عن أي خسارة ناجمة عن أي استخمس وليتها وال تقبل أي 

كون لهم و عمالئها قد يلتابعة ان الشركات احد أو أكثر مأ. 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 تغيير دون إشعللي 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 تفتراضات التي لم يتم التحقق منها والنتائج أو األحداث الفعلية في المستقاآلراء، والتنب ات والتوقعات تخضع لبعض المخاطر وعدم التأكد واال

ك، يمكن ي. وفقا لذلألداء 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

تثمار وال ة في مجال االسيم مشور، ومستوى المخاطرة ألي مستثمر معين. ولذلك، فإنه ال يقصد بهذا التقرير تقدمات ذات طابع عام وال يعتبر ظروف، وأهدافهذا التقرير يقدم معلو

ول لى القارئ الحصعمار يجب قبل اتخاذ أي قرار بخصوص االستثأو االحتياجات الخاصة بالقارئ /ع المالي الخاص و/أو األهداف االستثمارية الخاصة ويأخذ بعين االعتبار الوض

يكون  د القوراق المالية ع من االهذا النو على المشورة المستقلة من ذوي الخبرة في المجاالت المالية والقانونية و/أو أي مستشارين آخرين حسب الضرورة نظرا الن االستثمار في

  .مالئما لجميع االشخاص

 .شرقوق الطبع والنلوائح حواآلراء والتنب ات والتوقعات الواردة فيه محمية بموجب القواعد و ال يحق نسخ أو توزيع هذا التقرير البحثي، كليا أو جزئيا، وجميع المعلومات
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