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 البنك السعودي الفرنسي
5102 الثانينتائج الربع   

 تجميع   التصنيف

 04  السعر المستهدف

63  السعر الحالي  

العائد المتوقع نسبة   1.11%  
 
 

الشركة عن معلومات    

63  لاير السعر  

393,34 مليون لاير القيمة السوقية  

 592,1 مليون عدد األسهم

أسبوع 25لمدة األعلى   4221  لاير 

أسبوع 25لمدة األدني  222,  لاير   

العامبداية األداء منذ   % 42,5  

شهر 25ربحية السهم   ,325  لاير 

بيتامعامل     ,226 

 5151 يوليو 51 السعر في*

الرئيسين المالك   

%3525 بنك كريدي اكريكول  

%3253 التأمينات االجتماعية  

الراشدشركة راشد   ,22%  

 5151 يوليو 51 السعر في* 

 (011 اساس )على السهم أداء
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والتي اظهرت نتائج  30/06/2015اعلنت النتائج المالية للبنك السعودي الفرنسي للفترة المنتهيه في 

عن الربع المماثل  %14.9قدرة بارتفاعمليون لاير  1,016من توقعاتنا محققا صافي ربح بقيمة  بأعلى

 8 لاير للسهم 48.0و بذلك تكون ربحية السهم لهذا الربع  من العام السابق

 

  مليون لاير  14,1,مايقارب  الثانيبلغ ربح دخل العموالت الخاصة او صافي دخل التمويل في الربع

حيث كنا  توقعاتناعن  %80, ى بنسبةلعو بأمن الربع المماثل من العام الماضي  %0840بارتفاع قدرة 

 مليون لاير8 ,144, نتصور ان تبلغ

  عن الربع  %18.8مليون لاير وبمعدل نمو  1945,حقق البنك السعودي الفرنسي في اجمالي ربح العمليات

 أقلمليون لاير ولكن كانت النتائج الفعليه 1109,توقعاتنا ان ربح العمليات  ن العام السابق8 كانتالمماثل م

 8%082بنسبة  من توقعاتنا

  227.3كانت  حيث 5022من عام  الثانيمليار لاير في نهاية  الربع  251.7بلغت محفظة االقراض 

 25326عن توقعاتنا البالغة  بأعلى و %6.5مليار لاير في الربع المماثل من العام الماضي محققة نموا بلغ 

 .%2بنسبة  مليار لاير

  لنفس الفترة من العام الماضي فقد بلغت  %6.09البنك السعودي الفرنسي بنسبة في عمالء الارتفعت ودائع

 223.6عن توقعنا حيث كنا نتصور ان تبلغ  %7.7 بأقل بنسبة و الثانيمليار لاير بنهاية الربع  215.2

 .مليار لاير

  مقارنة بالربع المماثل من العام السابق و انخفاض  %2129مليون لاير بنمو قدره  21026بلغ صافي الدخل

 مقارنة بالربع السابق.  %325قدره 

  :العموالت ي ربح تنا لصافاق توقعاتنا برغم تقارب توقعبنك السعودي الفرنسي نتائج تفوحقق الاإلستنتاج

منذ العام الماضي  و  %4. بنسبة إقتصادية تعد نسبة إقراض لودائعال يزال البنك يحافظ على  الخاصة،

نسبة نمو لإلقراض تفوق نسبة الودائع و لكننا نتوقع ارتفاع نسبة الودائع الستمرار البنك في نشاطه 

لاير و ذلك عبر تقييم الدخل المتبقي و معامل خصم  04 تبلغ  نرى أن القيمة العادلة للسهم 8االقراضي

 8  %289و نمو  489%,

 والتوقعات النتائج ملخص

 )مليون( 5102للربع األول من  6102 6102 6102متوقع   6102متوقع 

 اجمالي االصول 081,12288 077,88881 612,021 661,126

 محفظة االقراض 000,21280 002,22081 062,017 022,722

 محفظة الودائع 020,21086 022,68281 028,126 028,277

 صافي الدخل 6,21281 2,20281 2,022 2,666

 ربحية السهم 681 680 2862 282

 المصدر:نتائج الشركة و تقديرات االستثمار كابيتال

 

 الربعية النتائج ملخص

 الثانيبع الر
6102 

نسبة التغير 
من العام 
 الماضي

 الثانيالربع 
6102 

نسبة التغير 
 من المتوقع

 الثانيالربع 
 6102متوقع 

 المنتهية في ديسمبر  )مليون(السنه 

 اجمالي ربح العمليات 0,222 6.2% 0,280 287% 0,287

 دخل العموالت الخاصة 0,110 082% 0,102 288% 081

 اجمالي االصول 002,272 282% 072,021 187% 072,202

 محفظة االقراض 062,811 0% 062,817 2862% 008,201

 محفظة الودائع 022,211 888% 026,202 2810% 022,217

 صافي الدخل 082 286% 0,102 0280% 772

 ربحية السهم 1870  1872  1882

 تقديرات االستثمار كابيتال نتائج الشركة والمصدر:
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ازن السديريـم  

يس قسم األبحاثـرئ  

 8900 تحويلة 2547666 1 966+

malsudairi@alistithmarcapital.com 

 

يبـالغال ــدحمـم  

يـالـلل مـمح  
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ربيـم الحـبراهيإ  

يـالـلل مـمح  
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المسؤولية إخالء  

معده  وهي2 في مدينة الرياض، في المملكة العربية السعودية( االستثمار كابيتال) أعدت من قبل شركة اإلستثمار لألوراق المالية والوساطة  هذه الوثيقة

قة قة، دون موافطريلالستخدام العام لعمالء شركة االستثمار كابيتال وال يجوز إعادة توزيعها أو إعادة إرسالها أو نشرها، جزئيا أو بالكامل، بأي شكل أو 

استالم ومراجعة وثيقة البحث هذه تشكل موافقتك على عدم إعادة توزيع أو إعادة إرسال أو اإلفصاح لألخرين  .خطية صريحة من شركة االستثمار كابيتال

كما  2مات من قبل شركة االستثمار كابيتالعن المحتويات واألراء، واألستنتاجات أو المعلومات الواردة في هذه الوثيقة قبل الكشف العلني عن مثل هذه المعلو

تلك ة أخرى متعلقة بأن المعلومات واألراء الوارده في هذه الوثيقة ال تشكل عرضاً وال تعتبردعوة مقدمه لشراء أو بيع أية أوراق مالية أو منتجات استثماري

و صريحة أ)ومات التي تم جمعها من مصادر موثوق بها وال نقدم أي ضمانات أعدت هذه الوثيقة باستخدام البيانات والمعل2 األوراق المالية أو االستثمارات

كما أن شركة االستثمار كابيتال ال تقر بأن المعلومات التي 2 أو وعود وال نتحمل أي مسؤولية أو تبعات عن دقة أو اكتمال تلك المعلومات المقدمة( ضمنية

يجب  2إن األداء السابق ليس بالضرورة دليالً على األداء في المستقبل2 ء أو مناسبة ألي غرض معينتتضمنها هذه الوثيقة غير مضللة أو خاليه من األخطا

 يمة تلك األوراقعلى المستثمرين مالحظة أن الربح المتحقق من هذه األوراق المالية أو غيرها من االستثمارات، إن وجدت، قد تتقلب، كما أن األسعار أو ق

وبناء  2أن التقلبات في أسعار الصرف لها آثار سلبية على القيمة أو الثمن، أو الربح الناتج من استثمارات معينة2 ترتفع أو تنخفضالمالية واالستثمارات قد 

مالية لاالستثمارات تخضع لعدد من المخاطر المرتبطة باالستثمار في األسواق ا2 عليه، يمكن للمستثمرين أن يحصلوا على عائد أقل من المبلغ المستثمر أصال

ليس المقصود من هذه الوثيقة تقديم المشورة في مجال االستثمارات 2 وعلى المستثمرين أن يدركوا أن قيمة االستثمار يمكن أن تقل أو ترتفع في أي وقت

لى يجب ع2 م هذه الوثيقةالشخصية ألنها ال تأخذ في االعتبار األهداف االستثمارية أو الوضع المالي أو االحتياجات المحددة ألي شخص معين قد يستل

خرى االستثمار في أوراق مالية، أو استثمارية أ مالئمةالمستثمرين أخذ المشورة المالية، والقانونية أو الضريبية بشأن االستراتيجيات االستثمارية أو مدى 

في االستثمار فيها، يرجى الرجوع إلى شروط وأحكام  لمزيد من المعلومات والتفاصيل حول الصناديق التي ترغب2 التي ناقشتها أو اوصت بها هذه الوثيقة

نسخة من الشروط واألحكام لجميع الصناديق  متاح على الموقع 2 الصناديق ذات الصلة وتقرأها بعناية، بما في ذلك قسم المخاطر للصندوق المستهدف

 ع الشركات التابعة لها وموظفيها، ليست مسؤولة عن أي خسائر مباشرة أوإن شركة االستثمار كابيتال جنبا إلى جنب م2 اإللكتروني لشركة االستثمار كابيتال

قابلة  هذه الوثيقة والتوصيات الواردة بها غير2 تبعية أو األضرار التي قد تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشرعن أي استخدام للمعلومات الواردة في هذه الوثيقة

جهه أو معدة إن هذه الوثيقة ليست مو2 ل ال تتحمل أية مسؤولية عن تحديث المعلومات الواردة في هذه الوثيقةشركة االستثمار كابيتا2 للتغيير دون إشعار مسبق

ع أو ن هذا التوزيللتوزيع أو الستخدامها من قبل أي شخص أو كيان  سواء مواطن أو مقيم يقع في أي مكان، أو دولة، أو بلد أو أية والية قضائية أخرى، يكو

ترخيص لفر أو االستخدام مخالفاً للقانون و يتطلب من شركة االستثمار كابيتال أو أي من فروعها القيام بالتسجيل أو إستيفاء أي شرط من شروط االنشر أو التوا

 2ضمن تلك البلد أو السلطة القضائية

السهم تصنيف                                                                                           

 العائد المتوقع الشرح التوصية
لون 

 التصنيف
    

 شراء
خالل اإلثنى عشر شهر  %50أن يكون مجموع عائد السهم أعلى من 

 القادمة
>20%  

 تجميع
خالل اإلثنى عشر  %20و  %50أن يكون مجموع عائد السهم ما بين 

 شهر القادمة
10% – 20%  

 محايد
خالل اإلثنى  %20و سالب  %20مابين أن يكون مجموع عائد السهم 

 عشر شهر القادمة
-10% – 10%  

 تقليص
 %50و سالب  %20أن يكون مجموع عائد السهم سلبيا ما بين سالب 

 خالل اإلثنى عشر شهر القادمة
-20% – -10%  

 بيع
خالل اإلثنى عشر شهر  %50أن يكون مجموع عائد السهم سلبيا دون 

 القادمة
<-20%  

 

 37-11156اإلستثمار كابيتال هى شركة سعودية مرخصة من قبل هيئة السوق المالية السعودية بترخيص رقم 

 2020532992س8ت  مليون لاير سعودي 520برأس مال مصرح به ومدفوع بالكامل وقدره مساهمة مقفلة شركة 

 المملكة العربية السعودية 22125الرياض  6666ص8ب8 


