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 راجع نظام التصنيف على الصفحة األخيرة من هذا التقرير .* 

 قطاع المصارف والخدمات المالية

 الجزيرة

 

حاياح حاقاب أربااحااة  اا اياة  7161أعلن بنك الجزيرة عن نتائجه المالية للربع الرابع من عاام 

% عن الربع المماثل من العاام الاااباب وبااناخافااض 4.4مليون ريال بانخفاض  657بلغت 

مليون ريال.  652%عن الربع الاابب،و جاءت نتائج الربع الرابع مقاربة لتوقعاتنا البالغة 5.1

 .7165% عن عام 37.3مليون ريال بانخفاض  227نحو  7161كما بلغت أرباح العام 

يرجع سبب انخفاض أرباح الربع الرابع مقارنة بالربع المماثل من العام الاااباب ىلاى ارتافااع 

% نتيجة ارتفاع مخصصات خاائار ائئاتاماان، باا إاا اة ىلاى 3مصاريف العمليات بنابة 

انخفاض  ا ي دخل المتاجرة ودخل العمليات األخرى. بينما يارجاع ساباب اناخافااض أربااح 

% بابب قاياام الاباناك  اي الاعاام 64العام الى انخفاض  اجمالي دخل العمليات بنابة 

مليون ريال ساعاودم ماقاابال  523الماإي ببيع أرض مملوكة له نتج عنها مكاسب بقيمة 

مليون ريال سعاودم  اقاك وكاذلاك  712بيع أرض  ي هذا العام نتج عنها مكاسب بقيمة 

انخفاض  ا ي دخل العموئت الخا ة و ا ي دخل المتاجرة ودخل العامالاياات األخارى، 

 با إا ة ىلى ارتفاع مخصصات خاائر ائئتمان.

% عان 23.مليون ريال خالل الربع الاراباع باارتافااع  415بلغ  ا ي دخل العموئت الخا ة 

مليون رياال بااناخافااض  66511الربع المماثل من العام الاابب ، بينما بلغت  بنهاية العام 

% عان الارباع 6.1. وارتفع اجمالي دخل العمليات  ي الربع الرابع باا  7165% عن عام 7.7

% عان عاام  63.2مليون ريال ، بينما انخفض بنهاية الاعاام الاجاارم باا  521المماثل ليبلغ 

7165. 

% 1.7،  تراجعت محفظة القروض والتمويل بشكال فافاياف باا 7161خالل الانة المالية 

. وارتافاعات ائساتاتاماارات 7165ملاياار رياال  اي عاام  47.7مليار ريال مقابل  47.6لتبلغ 

.                7165ماالاايااار ريااال  ااي عااام  66.3ماالاايااار ريااال مااقاااباال  61.3% لااتااباالااغ 44.5باانااااابااة 

مليار ريال. وارتفعت ودائاع  11.3لتبلغ  7165% عن عام 4.2وارتفع ىجمالي الموجودات با 

.         7165مالااياار رياال  اي عاام  42.2مالاياار ريااال ماقاابال  56.1% لاتاابالاغ 3.2الاعاماالء باا 

ىلاى وبابب تراجع القروض وارتفاع الودائع انخفضت نابة القروض ىلى الودائع لاتاصال 

 .7165%  ي عام 25مقارنة با  7161% ي عام 27

والاعاام  7161وعند تحييد مبالغ المكاسب ائستتنائية الناتجة عن بيع األرإين خالل عامي 

ماقاارناة  7161%  قك خالل عام 2الاابب له  إن األرباح الصا ية للبنك تكون انخفضت با 

. ويظهر أن البنك ياتقطب ودائع مكلفة نتيجة تبافؤ ناماو الاودائاع ماماا أدى 7165بعام 

 ىلى انخفاض  ا ي دخل العموئت الخا ة.

 ي إوء ذلك، قمنا بمراجعة توقعاتنا الماتقبلية ألداء بنك الجزيرة وبالتالي ناعاتاقاد أن 

 ريال وعليه نو ي بالحياد*. 63.25القيمة العادلة لاهم بنك الجزيرة هي 
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 حياد التو ية
 63.25 القيمة العادلة )ريال(

 63.36 )ريال( 7162يناير  65الاعر كما  ي 

 %3.3 العائد المتوقع

  بيانات الشركة

 SE.6171 رمز تداول

 64.25 أسبوع )ريال( 57أعلى سعر لا 

 2.45 أسبوع )ريال( 57أدنى سعر لا 

 -5.27% التغير من أول العام

 36617 أشهر )ألف سهم( 3متوسك حجم التداول لا 

 56341 الرسملة الاوقية )مليون ريال(

 66474 الرسملة الاوقية )مليون دوئر(

 411 األسهم المصدرة )مليون سهم(

  %(5كبار المااهمين )أكتر من 

 1.52% شركة اتحاد األخوة للتنمية

 5.23% البنك األهلي الباكاتاني

 5.11%  الح عبدالله محمد كامل

أسبوع 22حركة السهم خالل   

 تطور إجمالي دخل العمليات )مليون ريال( مع هامش الربح
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 مؤشر تداول الجزيرة

 المصدر: تداول

ديامبر  -نهاية العام المالي   7165A 7161A 7162F 7162F 

  126232  126127  116362  136714 ىجمالي الموجودات )مليون ريال(

  576132  576662  566117  546512 ىجمالي الودائع )مليون ريال(

  436326  476231  476122  466213  ا ي القروض )مليون ريال(

  616171  616451  616723  666717 ائستتمارات6  ا ي )مليون ريال(

 %7.12 %7.12 %7.12 7.21% هامش العائد

 %27.4 %27.1 %26.1 24.3%  ا ي القروض / الودائع 

 %616 %612 %622 623% معدل التغطية

 %1.2 %1.2 %1.2 1.2% القروض الغير عاملة / ىجمالي القروض

 2.72 2.51 1.61 3.77 مضاعف الربحية

 1.51 1.11 1.11 1.51 مضاعف القيمة الد ترية

 %6.4 %3.7 %7.7- 61.2% نمو  ا ي دخل العموئت الخا ة

 المصدر: القوائم المالية للبنك، تقديرات أبحاث البالد المالية

0%

20%

40%

60%

80%

0

500

1,000

1,500

 هامش الربح ىجمالي دخل العمليات

 المصدر: القوائم المالية للبنك، تقديرات أبحاث البالد المالية

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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 نهائية للقوائم المالية.ال قد تختلف فريقة عرض بيانات القوائم المالية  ي التقرير عن الطريقة التي تتبعها الشركة. ولكن ئ تأثير من هذا ائختالف على النتيجة

A ،علية  :E ،تقديرية :F.متوقعة : 

 التغير 7161 7165 قائمة الدخل )مليون ريال(

 74% 76151 76635 دخل العموئت الخا ة

 614.7% 6121 534 مصاريف العموئت الخا ة

 )7.7%( 66511 66116  ا ي دخل العموئت الخا ة

 )63.2%( 76562 76277 ىجمالي دخل العمليات

 )37.3%( 227 66722  ا ي الدخل 

    

 التغير 7161 7165 قائمة المركز المالي )مليون ريال(

 44.5% 616723 666723 ائستتمارات بالصا ي

 )1.7%(  476122 476624 قروض وسلف بالصا ي

 4.2% 116362  136714 الموجودات

 3.2% 566117 426215 ودائع العمالء

 2% 26614 26463 حقوق المااهمين

 المصدر: القوائم المالية للبنك، تقديرات أبحاث البالد المالية

 ملخص النتائج  الانوم
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 نهائية للقوائم المالية.ال قد تختلف فريقة عرض بيانات القوائم المالية  ي التقرير عن الطريقة التي تتبعها الشركة. ولكن ئ تأثير من هذا ائختالف على النتيجة

A ،علية  :E ،تقديرية :F.متوقعة : 

 *األرقام تقديرية باستتناء  ا ي دخل العموئت الخا ة وىجمالي دخل العمليات و ا ي الدخل.

 7164A 7165A 7161E* 7162F 7162F قائمة الدخل )مليون ريال(

  76212  76272  76151  76635  66255 دخل العموئت الخا ة

  66672  66663  66121  535  561 مصاريف العموئت الخا ة

  66132  66161  66511  66116  66445  ا ي دخل العموئت الخا ة

  125  117  147  131  142 ائتعاب والرسوم،  ا ي

  611  616  25  21  52 متاجرة العمالت،  ا ي

  4  4  3  66  31 متاجرة،  ا ي

  3  7  763  62  41 أخرى

  76442  76321  76562  76342  76771 ىجمالي دخل العمليات

  261  227  227  212  277 رواتب ومصاريف الموظفين

  643  631  631  631  663 مصاريف ىيجار 

  21  23  21  22  22 ائستهالكات وا ففاءات

  441  432  472  411  316 مصاريف ىدارية وعمومية أخرى

  216  232  222  214  257  ا ي الدخل قبل المخصصات

  672  672  672  53  323 مخصصات

  237  261  227  266  512  ا ي الدخل قبل البنود الغير اعتيادية

  1  1 712  523 - ربح من بيع أرض

  237  261  227  66724  512  ا ي الدخل بعد البنود الغير اعتيادية

  1  1  1  3  4 الحصة  ي دخل )خاارة( شركة زميلة

  237  261  227  66722  527  ا ي الدخل القابل للتوزيع

      

 7164A 7165A 7161E 7162F 7162F قائمة المركز المالي )مليون ريال(

  26574  16235  16337  26471  666416 نقد وأر دة لدى مؤساة النقد والمؤساات األخرى

  616171  616451  616723  666717  666335 ائستتمارات بالصا ي

  436326  476231  476122  466213  466745 قروض وسلف بالصا ي

  631  634  636  672  671 استتمار  ي شركة زميلة

  227  221  261  273  66752  ا ي الموجودات التابتة

  66613  66136  232  272  66672 موجودات أخرى

  126232  126127  116116  136714  116554 ىجمالي الموجودات

      

  46766  36212  36212  46155  36231 مطلوبات لدى مؤساة النقد والمؤساات المالية األخرى

  576132  576662  566117  426124  546512 ودائع العمالء

  66341  66746  66672  66673  66121 مطلوبات أخرى

  76111  76111  76111  66111  66111  كوك ثانوية مصدرة

  116626  526712  526422  556256  116321 ىجمالي المطلوبات

  26541  26264  26614  26463  16652 حقوق المااهمين

  126232  126127  116116  136714  116554 ىجمالي المطلوبات وحقوق المااهمين

 المصدر: القوائم المالية للبنك، تقديرات أبحاث البالد المالية
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 شرح نظام التصنيف  ي البالد المالية

الوة على ذلك، يقوم نظام التقييم وع تاتخدم البالد المالية هيكل التقييم الخاص بها من ثالث فبقات وتعتمد التو يات على البيانات الكمية والكيفية التي يجمعها المحللون.

 الهبوط./ودلدينا بإدراج األسهم المغطاة إمن ىحدى منافب التو ية التالية بناءة على سعر ا غالق ، والقيمة العادلة التي نحددها، وىمكانية الصع

 %.61القيمة العادلة تزيد على الاعر الحالي بأكتر من   :زيادة المراكز

 %.61القيمة العادلة تزيد أو تقل عن الاعر الحالي بأقل من    حياد:

 %.61القيمة العادلة تقل عن الاعر الحالي بأكتر من   تخفيض المراكز: 

وف ظر لم يتم تحديد قيمة عادلة ئنتظار مزيد من التحليل أو البيانات أو قوائم مالية تفصيلية أو وجود تغيير جوهرم  ي أداء الشركة أو تغير تحت المراجعة:

 الاوق أو أية أسباب أخرى خا ة بأبحاث البالد المالية.

 

 البالد المالية
 

 خدمة العمالء
 clientservices@albilad-capital.com البريد ائلكتروني:

 2222 – 713 – 66 – 211+ ا دارة العامة:

 1116 – 661 – 211 الهاتف المجاني:
 

 ىدارة األ ول
 abicasset@albilad-capital.com البريد ائلكتروني:

 1721 – 721 – 66 – 211+  هاتف:
 

 ىدارة الحفظ
 custody@albilad-capital.com البريد ائلكتروني:

 1752 – 721 – 66 – 211+  هاتف:

 
 
 

 ىدارة األبحاث والمشورة
 research@albilad-capital.com البريد ا لكتروني:

 1751 – 721 – 66 – 211+  هاتف:

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

 

  ىدارة الوسافة
 abicctu@albilad-capital.com البريد ائلكتروني:

 1731 – 721 – 66 – 211+  هاتف:

 

 المصر ية ائستتمارية
 investmentbanking@albilad-capital.com البريد ائلكتروني:

 1751 – 721 – 66 – 211+  هاتف:

 ىخالء الماؤولية

لاياة وماديارياهاا وماوظافاياهاا ئ لاماابذلت شركة البالد المالية أقصى جهد للتأكد من أن محتوى المعلومات المذكورة  ي هذا التقرير  حيحة ودقيقة ومع ذلك  إن شركة الباالد ا

 .عن ذلكجة يقدمون أم إمانات أو تعهدات  راحة أو إمناة بشأن محتويات التقرير وئ يتحملون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أم ماؤولية قانونية نات

األغاراض دون الاماوا اقاة الاخاطاياة  مان ئ يجوز ىعادة ناخ أو ىعادة توزيع أو ىرسال هذا التقرير بطريقة مباشرة او غير مباشرة ألم شخص آخر أو نشره كلياة أو جازئايااة ألم غارض 

  .المابقة من شركة البالد المالية

 كما نلفت ائنتباه بأن هذه المعلومات ئ تشكل تو ية بشراء أو بيع أوراق مالية أو ئتخاذ قرار استتمارم.

 .يعتبر أم ىجراء استتمارم يتخذه الماتتمر بناءة على هذا التقرير سواءة كان كلياة أو جزئياة هو ماؤوليته الكاملة وحده

ا أو أم ىجراء آخر يمكن أن يتحقب ماتقبال. لذلك  إننا ناناصاح باالارجاوع ىلا ااتاشاار اساتاتاماارم ماؤهال قابال ى مليس الهدف من هذا التقرير أن ياتخدم أو يعتبر مشورة أو خيارة

 .ائستتمار  ي متل هذه األدوات ائستتمارية

 تحتفظ شركة البالد المالية بجميع الحقوق المرتبطة بهذا التقرير.

 

 12611–32تصريح هيئة الاوق المالية رقم 

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

