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 قطاع المصارف والخدمات المالية

 الجزيرة

حيث حقققص فقا قي  1122أعلن بنك الجزيرة عن نتائجه المالية األولية للربع الثاني من عام 

% عن الفترة المماثلقة مقن الق قام ال،قابقصت و قا ت 72مليون ريال بانخفاض  271ربح بلغ 

مليون ريال. انخقفق قر أربقار القربقع القثقانقي نقتقيقجقة  272النتائج قريبة من توق اتنا البالغة 

% مقارنة بالربع المماثل وذلك ب،بب تقققققيقص 12انخفاض إ مالي دخل ال مليات بن،بة 

  1121مليون ريال ناتجة عن بيع أرض  ي الربع الثاني مقن عقام  175مكاسب استثنائية بق 

ترا ع فا ي دخل ال موالت الخافة وفا ي دخل المتا رةت بينما انخفض  باإلضا ة إلى

مخصص خ،ائر االئتقمقان و القمقصقاريقو الق قمقومقيقة واالداريقة األخقرل. وأدل ذلقك إلقى 

 مليون ريال.  115% لتصل 21انخفاض أربار النصو األول بن،بة 

مقلقيقون ريقال  511بلغ فا ي دخل ال موالت الخافة خالل الربع الثاني من ال ام القالي 

% عن الربع المماثل من ال ام ال،ابص حيث بلغ  يه فا ي دخل ال موالت 2.1بانخفاض  

ملقيقون ريقال  111% ليبلغ 12وحقص  ا مالي دخل ال مليات انخفاًضا بق  مليون ريال . 215

مليون ريال للربع المماثل من ال ام ال،ابص والقي  ت قمقن  قيقه مقكقاسقب  28212مقابل 

 استثنائية.

مقلقيقار  21.2مليار ريقال مقققابقل  22.1% لتبلغ 2.5ارتف ر مقفظة القروض والتمويل ب 

 11.7% لقتقبقلقغ 5.5ريال لنفس الفترة من ال ام ال،ابص. بينما انخف ر ودائع ال مال  بق 

. وبقلقغقر االسقتقثقمقارات 1121مليار ريال للفترة المماثلة من عقام  11.5مليار ريال مقابل 

مليار ريال لنفقس القفقتقرة  22.1مليار ريال خالل الربع الثاني من ال ام القالي مقابل  22.2

% عقن القربقع 2.17%. وارتفع إ مالقي القمقو قودات بقق 21.1من ال ام ال،ابص بارتفاع بلغ 

 مليار ريال. 21.5المماثل من ال ام ال،ابص لتبلغ 

وبتقييد المكاسب االستثنائية المتقققة  ي الفترة المقابلة من ال ام القمقاضقي نقجقد ان 

% مقققارنقة بقالقفقتقرة 5.1فا ي أربار البنك خالل الربع الثاني من هيا الق قام ارتقفق قر بقق 

 المماثلة من ال ام ال،ابص. 

% لقنقفقس القفقتقرة مقن 72% مقارنة بق 17ارتف ر ن،بة القروض إلى الودائع لتصل إلى 

% و ارتفاع القروض بق 5.5ال ام ال،ابصت ونتج ذلك بشكل رئي،ي من انخفاض الودائع بق 

 % لنفس الفترة. 2.5

يجدر االشارة بأن البنك افدر فكوك ثانوية  ي شهر يقونقيقو القمقاضقي عقبقر  قرر خقا  

سقنقوات مقع أحقققيقة إعقادة شقرا  هقي   21مليار ريال ولفترة استقققققاد مقدتقهقا  1بقيمة  

سنوات. وأن الهدف من هيا اإلفدار ت زيز القققاعقدة القرأسقمقالقيقة  1الصكوك ب د م ي 

 ودعم رأس مال البنك التنظيمي.

 ي ضو  ذلكت قمنا بمرا  ة توق اتنا الم،تقبلية ألدا  بنك الجزيرة ونقتقوققع أن يقققققص 

مليون ريالت  551مليون ريال وفا ي دخل  215ت1إيرادات بقيمة  1122البنك بنهاية عام 

ريقال وعقلقيقه نقوفقي بقزيقادة  22.71وبالتالي نرل أن القيمة ال ادلة ل،هم بنقك القجقزيقرة 

 المراكز.

 تركي  دعص

 مدير األبقاث والمشورة

TFadaak@albilad-capital.com 

 مقمد الغالبي

 مقلل مالي 

Malghalbii@albilad-capital.com 

 

 زيادة مراكز  التوفية
 22.71 القيمة ال ادلة )ريال(

 25.11 )ريال( 1122يوليو  11ال، ر كما  ي 

 %21.2 ال ائد المتوقع

  بيانات الشركة

 SE.1020 رمز تداول

 28.80 أسبوع )ريال( 11أعلى س ر لق 

 11.50 أسبوع )ريال( 11أدنى س ر لق 

 -19.7% التغير من أول ال ام

 3,439 أشهر )ألو سهم( 5متوسط حجم التداول لق 

 5,220 الرسملة ال،وقية )مليون ريال(

 1,392 الرسملة ال،وقية )مليون دوالر(

 400 األسهم المصدرة )مليون سهم(

  %(1كبار الم،اهمين )أكثر من 

 6.59% شركة اتقاد األخوة للتنمية

 5.83% البنك األهلي الباك،تاني

 5.00% فالح عبدالله مقمد كامل

أسبوع 25حركة السهم خالل   

 تطور إجمالي دخل العمليات )مليون ريال( مع هامش الربح
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 المصدر: القوائم المالية للبنكت تقديرات أبقاث البالد المالية

دي،مبر  -نهاية ال ام المالي   1121A 1122E 1127F 1121F 

  71,197  68,072  65,233  63,264 إ مالي المو ودات )مليون ريال(

  52,647  50,915  49,674  54,569 إ مالي الودائع )مليون ريال(

  47,942  45,922  43,957  41,863 فا ي القروض )مليون ريال(

  10,856  10,748  10,642  11,202 االستثمارات8 فا ي )مليون ريال(

 2.80% 2.79% 2.79% 2.80% هام  ال ائد

 88.1% 87.2% 86.3% 84.3% فا ي القروض / الودائع 

 161% 164% 172% 173% م دل التغطية

 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% القروض الغير عاملة / إ مالي القروض

 6.38 6.96 5.61 4.06 م اعو الربقية

 0.53 0.57 0.63 0.70 م اعو القيمة الد ترية

 4.1% 3.5% 1.2% 10.8% نمو فا ي دخل ال موالت الخافة

http://www.twitter.com/AlbiladCapital
https://www.youtube.com/channel/UC4_HMjXlQpVHOzx0ZTEt15A
https://www.linkedin.com/company/albilad-capital
https://plus.google.com/b/106565436579351885989/106565436579351885989/about
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 قطاع المصارف والخدمات المالية

 الجزيرة

 نهائية للقوائم المالية.ال قد تختلو  ريقة عرض بيانات القوائم المالية  ي التقرير عن الطريقة التي تتب ها الشركة. ولكن ال تأثير من هيا االختالف على النتيجة

A ليةت   :E تقديريةت :F.متوق ة : 

 1122A 1121A 1122E 1127F 1121F قائمة الدخل )مليون ريال(

  2,322  2,232  2,161  18251  28511 دخل ال موالت الخافة

  577  556  542  151  121 مصاريو ال موالت الخافة

  1,745  1,676  1,619  546,5  1,,54 صافي دخل العموالت الخاصة

  729  694  674  251  221 االت اب والرسومت فا ي

  140  134  126  51  17 متا رة ال مالتت فا ي

  13  12  12  22  51 متا رةت فا ي

  25  24  22  27  22 أخرل

  2,653  2,540  2,453  43,2,  6,,4, إجمالي دخل العمليات

  955  936  927  515  711 رواتب ومصاريو الموظفين

  143  136  130  252  225 مصاريو إيجار 

  84  81  77  75  75 االستهالكات واإل فا ات

  512  502  492  221  522 مصاريو إدارية وعمومية أخرل

  959  885  827  ,46  ,21 صافي الدخل قبل المخصصات

  141  135  107  15  515 مخصصات

  818  750  720  455  162 صافي الدخل قبل البنود الغير اعتيادية

  0  0  211  175 - ربح من بيع أرض

  818  750  930  ,,,54  162 صافي الدخل بعد البنود الغير اعتيادية

  0  0  0  5  2 القصة  ي دخل )خ،ارة( شركة زميلة

  818  750  930  4,,54  ,14 صافي الدخل القابل للتوزيع

      

 1122A 1121A 1122E 1127F 1121F قائمة المركز المالي )مليون ريال(

  9,840  9,014  8,442  18211  228222 نقد وأرفدة لدل م س،ة النقد والم س،ات األخرل

  10,856  10,748  10,642  228111  228551 االستثمارات بالصا ي

  47,942  45,922  43,957  228125  228121 قروض وسلو بالصا ي

  136  134  131  211  212 استثمار  ي شركة زميلة

  1,200  1,111  1,022  715  28115 فا ي المو ودات الثابتة

  1,223  1,143  1,039  511  28215 مو ودات أخرل

  71,197  68,072  65,233  ,634,6  ,66411 إجمالي الموجودات

      

  4,355  3,948  3,717  28111  58752 مطلوبات لدل م س،ة النقد والم س،ات المالية األخرل

  54,437  52,647  50,915  258272  128125 ودائع ال مال 

  1,494  1,383  1,257  28215  28151 مطلوبات أخرل

  1,000  1,000  1,000  28111  28111 فكوك ثانوية مصدرة

  61,285  58,978  56,890  114,15  6,4326 إجمالي المطلوبات

  9,912  9,094  8,344  78225  28211 حقود الم،اهمين

  71,197  68,072  65,233  ,634,6  ,66411 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

 المصدر: القوائم المالية للبنكت تقديرات أبقاث البالد المالية
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 شرر نظام التصنيو  ي البالد المالية

الوة على ذلكت يقوم نظام التقييم وع ت،تخدم البالد المالية هيكل التقييم الخا  بها من ثالث  بقات وت تمد التوفيات على البيانات الكمية والكيفية التي يجم ها المقللون.

 الهبوط./ودلدينا بإدراج األسهم المغطاة ضمن إحدل منا ص التوفية التالية بناً  على س ر اإلغالد ت والقيمة ال ادلة التي نقددهات وإمكانية الص 

 %.21القيمة ال ادلة تزيد على ال، ر القالي بأكثر من   :زيادة المراكز

 %.21القيمة ال ادلة تزيد أو تقل عن ال، ر القالي بأقل من    حياد:

 %.21القيمة ال ادلة تقل عن ال، ر القالي بأكثر من   تخفيض المراكز: 

وف ظر لم يتم تقديد قيمة عادلة النتظار مزيد من التقليل أو البيانات أو قوائم مالية تفصيلية أو و ود تغيير  وهر   ي أدا  الشركة أو تغير تحت المراجعة:

 ال،ود أو أية أسباب أخرل خافة بأبقاث البالد المالية.

 

 البالد المالية
 

 خدمة ال مال 
 clientservices@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 5111 – 115 – 22 – 522+ اإلدارة ال امة:

 1112 – 222 – 111 الهاتو المجاني:
 
 
 
 

 إدارة األفول
 abicasset@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 6280 – 290 – 22 – 522+  هاتو:
 
 

 

 
 
 

 إدارة األبقاث والمشورة
 research@ albilad-capital.com البريد اإللكتروني:

 6250 – 290 – 22 – 522+  هاتو:

 capital.com/research-www.albilad الموقع على الشبكة:

 

  إدارة الوسا ة
 abicctu@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 6230 – 290 – 22 – 522+  هاتو:

 

 المصر ية االستثمارية
 investment.banking@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 6256 – 290 – 22 – 522+  هاتو:

 إخال  الم، ولية

لقيقة ومقديقريقهقا ومقوظقفقيقهقا ال لقمقابيلر شركة البالد المالية أقصى  هد للتأكد من أن مقتول الم لومات الميكورة  ي هيا التقرير فقيقة ودقيقة ومع ذلك  إن شركة البالد ا

 .عن ذلكجة يقدمون أ  ضمانات أو ت هدات فراحة أو ضمنًا بشأن مقتويات التقرير وال يتقملون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أ  م، ولية قانونية نات

األغقراض دون القمقوا قققة القخقطقيقة  مقن ال يجوز إعادة ن،خ أو إعادة توزيع أو إرسال هيا التقرير بطريقة مباشرة او غير مباشرة أل  شخص آخر أو نشر  كليًا أو  قزئقيقًا أل  غقرض 

  .الم،بقة من شركة البالد المالية

 كما نلفر االنتبا  بأن هي  الم لومات ال تشكل توفية بشرا  أو بيع أوراد مالية أو التخاذ قرار استثمار .

 .ي تبر أ  إ را  استثمار  يتخي  الم،تثمر بناً  على هيا التقرير سواً  كان كليًا أو  زئيًا هو م، وليته الكاملة وحد 

،قتقشقار اسقتقثقمقار  مق هقل ققبقل ى مليس الهدف من هيا التقرير أن ي،تخدم أو ي تبر مشورة أو خياًرا أو أ  إ را  آخر يمكن أن يتققص م،تقبال. ليلك  إننا نقنقصقح بقالقر قوع إلق

 .االستثمار  ي مثل هي  األدوات االستثمارية

 تقتفظ شركة البالد المالية بجميع الققود المرتبطة بهيا التقرير.

file://Albilad.com/entfs/CorpFS_ABIC/Research%20and%20Advisory/www.albilad-capital.com/research

