
 

 

   العماري منصور 
 mansour.a.alammari@riyadcapital.com الرياض المالية تعمل بموجب ترخيص هيئة السوق شركة   

(07070-37المالية السعودية )رقم  966-11-203-6815+    

 

2017أغسطس  9  
 

 

 قادمنمو 

مليار لاير. منذ ذلك  3نسبياً يبلغ متدني  لخر المنضمين للقطاع برأس ماآكأحد  2005في عام بنك البالد تأسس 
الحواالت. عمليات الحين، استطاع البنك أن يتوسع بشكل كبير من خالل الودائع والتمويل باإلضافة إلى نشاط 

نظراً بشكل متواصل متدنية  مستويات كانت عندللبنك ة السوقية بالرغم من معدالت النمو المرتفعة، إال أن الحص
نتوقع بأن تستقر وتيرة النمو بشكل تدريجي في المستقبل. كان أداء البنك من حيث . النخفاض قاعدة رأس المال

يطرة على العائد على حقوق الملكية دون أداء المنافسين في القطاع، إال أنه بالنظر لتقديراتنا بتوسع الهوامش والس
المصاريف فإننا نتوقع تحسن ربحية بنك البالد. يشير تقييمنا المبني على مكرر القيمة الدفترية إلى بلوغ السعر 

لاير للسهم. لذلك نعيد التغطية على بنك البالد مع التوصية بالحياد في ظل تداول السهم  19المستهدف مستوى 
 .بالقرب من قيمته العادلة

 كفايةع معدل الاالستفادة من ارتفا
مليار لاير وسط  4.5استطاع البنك أن ينمي محفظة التمويل لديه خالل النصف األول من العام الحالي بما يقارب 

رأس المال في العام الماضي فرصة  كفايةدعم . قدمت عملية بشكل عام مرحلة من تباطؤ نشاط التمويل في القطاع
من الضغط على معدل التمويل إلى الودائع. نتوقع بأن يبلغ معدل  تخفيف بعض  وللبنك الستيعاب مخاطر إضافية 

مستوى ارتفاع البنك من % مقارنة بالعام الماضي في ظل توقعنا باستمرار استفادة 17النمو لكامل العام مستوى 
للضغط  كفايةتعرض معدل التقديراتنا ببعد ذلك على إثر النمو تتراجع وتيرة  . كما نتوقع بأنرأس المال كفاية

أمراً صعباً. قام البنك بإدارة عالية التمويل مستويات مرتفعة تجعل من تسجيل معدالت نمو بلوغ حجم باإلضافة إلى 
عملية تجنيب المخصصات بشكل جيد، مما أدى إلى تغطية التمويل غير العامل بمقدار مرتين لعدة سنوات وحتى 

بالرغم من الحصة بشكل استثنائي خالل العام الماضي غير عامل أو تمويل اآلن. لم يسجل البالد مخصصات 
في محفظة التمويل. نتوقع بأن تتراجع نسبة التمويل غير العامل من إجمالي التمويل إلى الشركات المرتفعة لقطاع 

% 2.6، وذلك في الوقت الذي نتوقع بأن تتراجع فيه المخصصات إلى 2016% في عام 1.4% من مستوى 1.3
 الماضي. % في العام2.7مقابل 

 ودائع إضافية بالرغم من ارتفاع التكلفة
منذ الودائع االتجاه الهابط الذي شهدته البالد يعد نمو الودائع خالل النصف األول أمراً مدهشاً، حيث عكس بنك 

مليار لاير منذ بداية العام. نتوقع كذلك بأن تنمو  4.7من خالل تنميتها بمقدار  الربع الثاني من العام الماضي
% لكامل العام وذلك من أجل المحافظة على معدل التمويل إلى الودائع عند مستويات مناسبة 17الودائع بنسبة 

اني، كما نتوقع بأن يستمر % بنهاية الربع الث87تسمح بالمزيد من التوسع في التمويل مستقبالً. بلغ المعدل مستوى 
بنك البالد تعد إيجابيًة نظراً لتشكيل الودائع التي ال تحمل ودائع عند هذه المستويات لألعوام القادمة. كانت تركيبة 

تكلفة جزءاً كبيراً منها، ولكنها تغيرت خالل العام الحالي. أدى ارتفاع معدل التمويل إلى الودائع إلى توجه البنك 
% 31من  %38إلى ، حيث ارتفعت حصتها من إجمالي الودائع ائع التي تحمل تكلفة خالل النصف األولالودنحو 

 .2016بنهاية عام 

 التوقع باستمرار ارتفاع هامش صافي دخل التمويل واالستثمار 
 2016خالل عام  واالستثمار، استطاع البنك أن يوسع هامش صافي دخل التمويل األصولفي ظل ارتفاع عائد 

% في العام السابق. نظراً لتقديراتنا بنمو التمويل فإننا نتوقع بأن يستمر الهامش عند 2.5من وذلك % 2.8إلى 
يشكل تحدياً للبنك. باإلضافة إلى ذلك، فإننا  الودائعالمستويات الحالية المرتفعة في المستقبل، إال أن ارتفاع تكلفة 

 الحواالت. أتعاباسي تباطؤاً في النمو على إثر التباطؤ في وتيرة نمو نتوقع بأن يشهد الدخل غير األس

 عكس اتجاه العائد على حقوق الملكية
يكمن التحدي الرئيسي لبنك البالد في ارتفاع معدل المصاريف إلى الدخل، حيث شهد المعدل ارتفاعاً متواصالً 

أن احتمالية القيام بعمليات توسع كبيرة إضافية تبدو  على إثر التوسع الكبير في شبكة الفروع. بالرغم من ذلك، إال
، ولكننا نتوقع بأن يتحسن مستويات أدنى من المنافسينعند  عائد على حقوق الملكيةالبنك سجل  ،محدودة. تاريخياً 

يبلغ  2017لاير بمكرر قيمة دفترية متوقع لعام  19ذلك. يتداول سهم البنك بالقرب من السعر المستهدف البالغ 
 مرة، لذلك نوصي بالحياد. 1.4

 

 

  

 البالد بنك
 إعادة التغطية 

 
 

 العوائد المتوقعة إجمالي

 )لاير( 2017أغسطس  8السعر في  18.70

 السهمالعائد المتوقع لسعر  1.6%

 عائد األرباح الموزعة 3.2%

 إجمالي العوائد المتوقعة 4.8%
 

 السوق بيانات

 )لاير( أسبوعاً  52أعلى/أدنى سعر خالل  21.45/14.40

 )مليون لاير( القيمة السوقية 11,220

 )مليون سهم( األسهم المتداولة 600

 )األسهم الحرة(األسهم المتاحة للتداول  52.6%

 شهر( 12)متوسط حجم التداول اليومي  548,213

ALBI AB رمز بلومبيرغ 
 

 السهم السنوي أداء
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 )مليون لاير(  2017 تقديرات عام 

  التمويل واالستثمار دخل صافي 1,650

 جمالياإل الدخل 2,808

 الدخل صافي 988

 التمويلمحفظة  42,370

 الودائع 47,075
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 التوصية حياد

لاير 19.00 شهر 12السعر المستهدف خالل    

 

الرئيسيةلبيانات المالية ا   بيانات النسب الرئيسية  

ديسمبر 31 2016 2017* 2018*              )مليون لاير(ديسمبر  31 2016 2017* 2018*    

واالستثمار التمويل دخل صافي هامش %2.8 %3.0 %3.0 التمويل واالستثمار دخل صافي 1,410 1,650 1,842    

انخفاض القيمة مخصصات 1,006 1,136 1,355  العائد على متوسط حقوق الملكية %11.9 %13.1 %14.2  

 صافي الدخل 808 988 1,138  العائد على متوسط األصول %1.5 %1.7 %1.8

المال رأس كفاية معدل %20.5 %18.8 %18.3 )لاير( السهمربحية  1.35 1.65 1.90    

x1.3 x1.4 x1.6 الدفترية القيمة مكرر )لاير( التوزيعات النقدية للسهم 0.50 0.60 0.70    

              
 * متوقعة  * متوقعة
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البالد بنك  

التغطية إعادة  

 إعادة التغطية
 .لاير للسهم 19.00وبسعر مستهدف يبلغ بالحياد مع التوصية على بنك البالد نقوم بإعادة التغطية 

 

 على القطاع نظرة
 
 

 الضغط على الربحية يتواصل

كما كان  باإلعالن عن نتائج الربع الثاني من العام وسط تراجع صافي الدخل بشكل طفيف.قامت البنوك السعودية 
تراجع الدخل غير األساسي وارتفاع المصاريف التشغيلية، على إثر ارتفاع المصاريف ، فقد أدى متوقعاً 

بنسبة للبنوك صافي الدخل المجمع في  تراجع  إلى ارتفاع صافي دخل العموالت الخاصة إلى تحول المخصصات، 
ال تزال جودة األصول عند مستويات مقبولة للربع؛ حيث شكلت القروض غير العاملة  بالعام الماضي. % مقارنةً 2

% من إجمالي القروض فيما تحسن معدل التغطية. واصل معدل القروض إلى الودائع قربه من 1.3ما نسبته 
، حيث اً مؤخر % في ظل نمو الودائع بوتيرة أكبر من نمو القروض. شهدت معدالت الفائدة استقراراً 80مستوى 

% سابقاً وسط رفع المجلس الفدرالي 1.73% من مستوى 1.80مستوى  شهور 3بلغ معدل سايبور لمدة 
 األمريكي ألسعار الفائدة في شهر يونيو الماضي.

 

 
 

مليار لاير إلجمالي القروض خالل الربع الثاني، وبالنظر إلى البيانات الصادرة من  7.7قامت البنوك بإضافة 
إنه يبدو أن أغلبها كان لقطاع الشركات واألفراد. في المقابل، ارتفعت الودائع بشكل كبير بمقدار مؤسسة النقد ف

في األموال مليار لاير خالل الربع وسط قيام الشركات واألفراد باإلضافة إلى الهيئات الحكومية بضخ  28.6
عملة السابات الودائع اآلجلة والودائع بالنظام المصرفي. تجدر اإلشارة إلى أن مجمل هذا االرتفاع أتى من خالل ح

فقد انخفضت حصة الودائع الجارية من إجمالي الودائع  ،لذلك أجنبية، في حين تراجعت الودائع الجارية. نتيجةً 
بالنظر إلى القوائم المالية الربعية ألغلب البنوك السعودية، . في شهر مايو% 62% من 60خالل شهر يونيو إلى 

مليار  18.1مليون لاير لتبلغ  478القروض غير العاملة للقطاع بشكل طفيف خالل الربع بمقدار تراجعت فقد 
% 172مليون لاير، ليتحسن بذلك معدل التغطية من  917لاير في الوقت الذي ارتفعت فيه المخصصات بمقدار 

 %.182بنهاية الربع األول إلى 
 

 . لم تشهدمليار لاير في شهر أبريل 16ندات الحكومية بحوالي ة البنوك من السكيخالل الربع الثاني، ارتفعت مل
باإلضافة إلى ذلك، ووفقاً لعدة أنباء صحفية، فإن شهر أبريل من العام الماضي.  ذالسندات ارتفاعاً بهذه الوتيرة من

حيث أنه من ، مليار لاير خالل شهر يوليو 17المملكة قد قامت بإصدار صكوك محلية للمرة األولى هذا العام بقيمة 
المحتمل أن تكون البنوك قد شاركت في هذا الطرح. يقدم هذا الطرح فرصة استثمارية للبنوك لتحقيق عائد في ظل 

 تباطؤ نشاط اإلقراض الناتج عن تحسن مستويات السيولة بشكل عام.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

الشكل 2: ملكية البنوك من السندات الحكومية )مليون لاير( الشكل 1: صافي القروض والودائع )مليون لاير( ومعدل القروض إلى الودائع )%(

المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي المصدر: القوائم المالية، حسابات الرياض المالية
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البالد بنك  

التغطية إعادة  

 لبنك البالد المؤشرات الرئيسية والنظرة المستقبلية
 

 صغر الحجم سالح ذو حدين

شهية االقتراض بشكل متواصل في ارتفاع استفاد بنك البالد لعدة سنوات من صغر حجمه، باإلضافة إلى 
مليار لاير بنهاية  36مستويات نمو مرتفعة ليبلغ حجم محفظة التمويل مستوى االقتصاد، حيث سجل البنك 

حجم التمويل ارتفع التصنيع ). كان هذا النمو مدعوماً باإلقراض إلى عدة قطاعات رئيسية كقطاع 2016عام 
( وقطاع التشييد والبناء )داعم رئيسي لحركة النمو االقتصادي(، 2011منذ عام إلى نحو ثالثة أضعاف إليه 

فيما دعم كذلك التعرض لقطاع األفراد حيث ارتفع بأكثر من الضعف. بالرغم من وتيرة النمو المرتفعة، إال 
الحصول على حصة سوقية كبيرة، حيث بلغت حصة البنك مستوى  تمنعه من تحدياتيواجه أن بنك البالد 

حجم رأس المال مما حد من تدني منذ بدء أعماله. يعود ذلك بشكل كبير إلى  سنوات 10% بعد حوالي 3
المزيد من المخاطر. أدى ذلك إلى توجه البنك لمصادر دخل واستيعاب قدرة البنك على التوسع في التمويل 

 الت.أخرى كخدمات الحوا
 

رابع أكبر شبكة فروع في المملكة بعد البنك األهلي ومصرف الراجحي والبنك بالرغم من أن لدى بنك البالد 
قطاع  ت حصةالتركيز األكبر للبنك هو على التمويل لقطاع الشركات. بلغفرعاً، إال أن  112بـ العربي
محفظة التمويل تركيبة %. بالنظر إلى 32 البالغقطاع اللمتوسط  اً مستوًى مقاربمن إجمالي التمويل األفراد 

)قطاع االفراد( مستوى  يد في ظل بلوغ أكبر القطاعات حصةً قام بتوزيع المخاطر بشكل جقد يتضح أن البنك 
عامالً مقلقاً خالل العام  ت% شكل20 ة%. بالرغم من ذلك، إال أن حصة قطاع التشييد والبناء البالغ35

 %.9البالغ الماضي مقارنة بمتوسط القطاع 
 

% في ظل 5تباطأت وتيرة نمو القروض بشكل عام في القطاع خالل العام الماضي لما دون مستوى 
المرتفعة سابقاً.  هابعكس مستويات نمو مماثالً  شهدت محفظة التمويل لبنك البالد منحنىً التغيرات االقتصادية. 

ً لم تشهد قروض القطاع نمواً  بالرغم من ذلك، إال أن  بيانات مؤسسة النقد.وفقاً ل بنهاية النصف األول ملحوظا
في ظل التوقعات بتحسن النمو % منذ بداية العام(. 12مليار لاير ) 4.5بنك البالد استطاع أن يضيف 

بمعدل متوسط يبلغ صافي التمويل لدى البنك ، فإن تقديراتنا تشير إلى نمو 2017االقتصادي لما بعد عام 
وسط توقعاتنا بمواصلة البنك االستفادة من صغر حجمه لتحقيق  ، وذلك2020 – 2017% لألعوام 11

البنك رأس المال على إثر إصدار  كفايةمعدالت نمو مرتفعة باإلضافة إلى االستفادة من ارتفاع مستوى 
الصكوك المصدرة في الربع الرابع من العام الماضي في تساعد مليار لاير العام الماضي.  2صكوك بقيمة 

أيضاً في تنويع مصادر تساعد التوسع وتخفيف بعض الضغط على معدل التمويل إلى الودائع، كما ية عمل
 التمويل للبنك بعض الشيء.

 

   
باإلضافة القصير حجم رأس ماله وتاريخه التشغيلي رأس المال تحدياً كبيراً للبالد نظراً لتدني  كفايةشكلت 

مخاطر أكبر من خالل استيعاب . نتيجًة لذلك، فإن قدرة البنك على 2009إلى تسجيله لصافي خسارة في عام 
في الوقت الذي للضغط رأس المال  كفايةتعرضت التوسع كانت محدودة مما أدى إلى تدني الحصة السوقية. 

% 15.9إلى  2009% في عام 24.2على مدار السنين، حيث تراجعت من مستوى نمواً البنك شهد فيه 
ن عملية إصدار الصكوك التي حدثت في العام الماضي دفعت بمعدل أإال  ،. بالرغم من ذلك2015بنهاية عام 

مليار  4.5التمويل بمقدار  إجمالياستطاع البنك أن ينمي  %. لذلك20ليتخطى مستوى رأس المال  كفاية
 بالرغم من تباطؤ النمو في القطاع بشكل عام.

 
 

الشكل 4: صافي التمويل )مليون لاير( ومعدل النمو )%( الشكل 3: معدل نمو صافي التمويل ومعدل مالءة رأس المال

المصدر: القوائم المالية، توقعات الرياض المالية المصدر: القوائم المالية

*متوقعة
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البالد بنك  

التغطية إعادة  

التي بعد المستويات المرتفعة مليون لاير وذلك  500بشكل كبير إلى مستويات  العامل غير التمويل تراجع
مليون لاير. يعود ذلك بشكل كبير إلى عملية شطب  700 حول مستوى 2012و  2009بلغها ما بين عامي 

ذلك كان في قطاع التصنيع، حيث تراجع أغلب . نعتقد بأن 2013مليون لاير في عام  374للتمويل بمقدار 
% من إجمالي التمويل غير العامل 41مليون لاير )يشكل  308حجم التمويل غير العامل للقطاع البالغ 

التجاري قطاع لل يشكلالتمويل غير العامل، حيث تركيبة  تتغيرمع مرور الوقت آنذاك( بشكل كامل تقريباً. 
 % على التوالي.32و % 39كبر الحصص عند أاألفراد قطاع و
 

% من 1.5ون مستوى دالثالثة األخيرة أن يسيطر على القروض غير العاملة  السنواتخالل استطاع البنك 
، مما يشير إلى السيطرة على جودة األصول بشكل جيد حتى 2010% في عام 5.5ي القروض مقابل إجمال
التمويل محفظة قطاع التشييد والبناء في حصة األخذ بعين االعتبار عمليات شطب التمويل. بالرغم من أن بعد 

، إال أن جودة األصول كانت مفاجئة نظراً لبلوغ نسبة 2016قطاع الشركات خالل عام ضمن تعد األكبر 
، من دون القيام 2015% في عام 0.2% من إجمالي تمويل القطاع مقابل 0.1التمويل غير العامل مستوى 

ويل %. شهد التم3.7% إلى 3.1من لدى البنوك بشكل عام معدل ارتفع البعمليات شطب استثنائية، في حين 
إلى تحسن في دى مليون لاير، مما أ 127آخر بمقدار تراجعاً  2017غير العامل خالل الربع األول من عام 

مليون لاير وليس نتيجًة لتحسن جودة  123، إال أننا نعتقد بأن ذلك أتى نتيجًة عملية شطب بقيمة المعدل
تسجيل مصاريف مخصصات يتضح ذلك من خالل تراجع المخصصات في الوقت الذي تم فيه  األصول.
، 2020مليون لاير بحلول عام  622مستوى  لنتوقع بأن يبلغ التمويل غير العام .التمويلقيمة انخفاض 

معدل التمويل غير على مليون لاير للعام الحالي، في ظل اعتقادنا بمواصلة البنك الحفاظ  435مرتفعاً من 
 بشأن جودة األصول بعض الشيء. المخاوف ل التي أدت إلىنظراً لتبدد العوام لالعام

 

  
مماثلة لتراجع حجم لم تكن ، إال أن الوتيرة 2012تراجعت المخصصات بعد بلوغ أعلى مستوياتها في عام 

التمويل غير العامل مما يعكس التوجه المتحفظ المتبع في القطاع. نتيجًة لذلك، استمر معدل التغطية لبنك 
البنك أن يسيطر على مصاريف المخصصات بشكل جيد، وذلك من %. استطاع 200البالد فوق مستوى 

ذلك، باإلضافة إلى  .2012% من بعد عام 10خالل خفض نسبة المصروف إلجمالي الدخل إلى ما دون 
حجم المبالغ المحملة خالل العام مع ، حيث تخطت المبالغ المستردة 2014في عام  اً فائضالبنك سجل 

(. 5راً الستمرار تدني معدل التمويل غير العامل )كما هو موضح في الشكل المحافظة على جودة األصول نظ
للقطاع،  لتجدر اإلشارة إلى أن مخصصات قطاع التشييد والبناء قد اتبعت منحنًى مشابهاً للتمويل غير العام

 استقرت مستويات المخصصات على .البنوك قطاعالعام لتجاه االبعكس  حيث تراجعت خالل العام الماضي
. 2015مدى العام الماضي وحتى الربع األول من العام الحالي بالرغم من ارتفاعها بشكل نسبي مقارنة بعام 

 مليون لاير في الربع الثاني من العام 77ن البنك سجل مخصصات أعلى من المتوسط عند أ مع ذلك إال
 .الحالي

 
 1.14األول فإننا نتوقع بأن تبلغ المخصصات مستوى  بعبعد األخذ بعين االعتبار عملية الشطب خالل الر
مليون لاير عن مستويات العام الماضي، لترتفع بعد  130مليار لاير بنهاية العام الحالي، أي بارتفاع قدره 

. نتوقع كذلك أن ترتفع نسبة مصاريف المخصصات 2020مليار لاير بنهاية عام  1.70ذلك إلى مستوى 
ز كعد البنك في مري. 2020% في عام 11هذا العام، لتتراجع بعدها إلى مستوى  %14جمالي الدخل إلى إل

% لعدة سنوات 200أشرنا سابقاً، فإن المعدل استمر حول مستوى  ماتغطية. كمعدل المريح من حيث 
%. نظراً لتوقعنا تراجع معدل التمويل غير العامل 267وبنهاية الربع الثاني من العام الحالي ارتفع إلى 

% عند متوسط يبلغ 200فوق مستوى ه ءبقامعدل التغطية يواصل قارنة بالعام الماضي، فإننا نقدر بأن م
 .2020و  2017% لألعوام ما بين 269

الشكل 6: التمويل غير العامل والمخصصات )مليون لاير( ومعدل التغطية )%( الشكل 5: نسبة التمويل غير العامل ومصاريف المخصصات

المصدر: القوائم المالية، توقعات الرياض المالية المصدر: القوائم المالية
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 12 من 5 صفحة
 

البالد بنك  

التغطية إعادة  

 تكاليف تحمل ال التي الودائع من االستفادة

 40.2 مستوى إلى لتصل 2011 عام منذ تضاعفت أنها حيث قوياً  نمواً  الودائع شهدت التمويل، غرار على
 ال كودائع ودائعه من كبير بجزء االحتفاظ البالد بنك استطاع نفسه، الوقت في. 2016 عام بنهاية لاير مليار
 الودائع إجمالي من% 73 جاريةال الودائع متوسط بلغ) التكلفة قاعدة انخفاض إلى أدى مما تكاليف، تحمل
 في األدنى بين منتعد  البنك لدى التمويل تكلفةفإن  لذلك، نتيجةً (. الماضية الخمس السنوات مدى على

 ال قد صغيرةال تهقاعد تأثير بسبب عشريتين خانتين من ربأكوتيرة ب النموإال أن  بالرغم من ذلك،. القطاع
 النظام، في السيولة استقرار عن فضالً  العام، لهذا المتوقع االقتصادي التباطؤبالرغم من . في المستقبل يستمر
 بوتيرةولكن  النمو، فيذلك  بعد تستمرل 2017 عام في لاير مليار 6.8 بمقدار الودائع ترتفع أن نتوقع نناأإال 

 .2018 عام بحلول لاير مليار 50 مستوى لتتجاوز أبطأ،
 

 مستوى الودائع إلىمعدل التمويل  بلغ، الماضي العامخالل  التمويل محفظةوارتفاع  الودائع تراجعفي ظل 
. النمومجال  من يحد مما لاير، ملياري بقيمة صكوك إصدار من الرغمب 2015 عام في% 81 مقابل% 86

 النصف في تكاليفال تحمل ال التي الودائع ةقاعد من االستفادةب بدأقد  البالد بنك أنب نرىفإننا  لذلك، نتيجةً 
يدل على ذلك ارتفاع حصة  .المال رأسكفاية  معدلارتفاع  من االستفادة أجل من 2017 عام من األول
في نهاية الربع  %35 مستوى إلى 2016 عام نهاية بحلول% 31 مستوى منالتكاليف  تحمل التي الودائع
لتتحسن تركيبة الودائع  العام، هذاالمرتفعة خالل  التكلفة ذات الودائع جذب في بنكال يستمر أن نتوقع. الثاني

 طفيف بشكل الودائع إلىالتمويل  معدل يرتفع أن نتوقع فإننا والتمويل، الودائع نمونظراً لتقديراتنا ب. بعد ذلك
 .في المستقبل

 

 
 

% 5) هودائعمن  لاير يمليار حوالي خسر حيث الماضي، العام السيولةالتي واجهت  تحدياتالب البنك تأثر
 1.5 بنحو الجارية الودائع تراجع إلى يعزى كان التراجع معظم أن من الرغم على(. مقارنة بالعام السابق

 من% 67 عند تكاليف تحمل ال التي الودائع من مريحة مساحة لديه يزال ال البالد بنك أن إال لاير، مليار
 مقارنة واالستثمار التمويل دخل صافي هامشأدت إلى ارتفاع  والتي ،2016 عام في الودائع إجمالي

 رفع حساب على الماضي العامخالل  الودائع على السباق في لدخولل البنك مقاومة على ذلك يدل. بالمنافسين
 الجاري، العام من األولالنصف  خالل اً ضغط تكاليف تحمل ال التي الودائعشهدت حصة . فيلاالتك قاعدة
في ظل محاولة البنك للسيطرة على معدل التمويل إلى الودائع لدعم عملية  %60 مستوى إلى انخفضت حيث

 البنوكأنه ال يزال ضمن أفضل  حيث التنافسية،ميزته  على البنك حافظ ذلك، من الرغمب. التوسع في التمويل
 .من حيث تكلفة التمويل

 

الشكل 7: الودائع )مليون لاير( ومعدل التمويل إلى الودائع )%(

المصدر: القوائم المالية، توقعات الرياض المالية
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 12 من 6 صفحة
 

البالد بنك  

التغطية إعادة  

   
 

  واالستثمار التمويل دخل صافيلالمتوسط  فوق هامش
 التي الجارية الودائع لقاعدة نتيجةً  واالستثمار التمويل دخل صافي لهامشمتفوقة  مستويات تاريخياً  البالد بنك سجل

 حيث ،2016 عام في واضح بشكل ذلك يظهر. األصول عوائد ارتفاع فترات من االستفادة على البنك ساعدت
 عام في% 3.5 مستوى من تراجعحيث  واالستثمار، التمويل دخل صافي لهامش الهابط االتجاه البنك عكس

على إثر  2016 عام في االرتفاعأتى . األصول عوائد انخفاضفي ظل  2015 عام في% 2.6 إلى 2010
 مستوياتلتبلغ  األصول عوائديدعم أن  استطاع ، حيثتكاليف تحمل ال التي هودائع على الحفاظ من البنك ةاستفاد
 مستوى إلى ليصل أساس نقطة 300 بمقدار واالستثمار التمويل دخل صافي هامش من بذلك يرفعو ،2010 عام
 تحسن أن إال ،%0.8 مستوى إلى أساس نقطة 600 بمقدار قفزت قد التمويل تكلفة أن من الرغم على%. 2.8
 العام في األصول عوائد توسيع على التمويل في المستمر النمو ساعد. أساس نقطة 900 تجاوز األصول عوائد

 .تمويلية ألنشطة نتيجة هي والتمويل االستثمار أصول إيراداتأغلب  أن إلى بالنظروذلك  الماضي،
 

 
 

وليس  التسعير إعادةعملية ب مدفوعةً ( الودائعتكاليف  عليها تهيمن التي) التمويل تكاليف كانت ،على الجانب اآلخر
 بنك حافظ حيث ،2016 عامخالل  السيولةالذي شهدته  الضغط ظل فيتكاليف  تحمل التي الودائعنمو بسبب 
 نقاط 10 قدره بارتفاع 2010 عام منذ التمويل تكلفة استقرت. تكاليف تحمل ال التي الودائع قاعدة على البالد
في العام الماضي  لاير يمليار بقيمة اً صكوك بنككما أصدر ال. 2015 عام في% 0.20 مستوى عند فقط أساس
 تكلفة في مرة 3.7 بمقدار القفزة فيبشكل جزئي  الصكوك على اإلضافيةالمال، لتساهم التكاليف  رأس لدعم

ارتفعت على  التمويل تكلفة أن حيث مفاجئاً  أمراً  ذلك يعد ال%. 0.80 مستوى إلى ورفعها التمويل خالل العام
. من هذا الجانب منافسيه معظم يفوق يزال ال البنكإال أن أداء  سيولة،ال الضغط الذي شهدته وسط القطاعمستوى 

 عند األصولتستمر عوائد  أنأيضاً  المتوقع من القروض، محفظة في النمو من المزيد فيه نتوقع الذي الوقت في
لما تبقى من  تكاليف تحمل ال التي الودائع قاعدةاستمرار الضغط على  نتوقع أخرى، ناحية من. مرتفعة مستويات

 معدل على الحفاظ مع المال رأس كفاية معدل ارتفاع من الستفادةمن أجل ا ذلك، بعدمع تحسنها  العام، هذا
 التمويل دخل صافي هامش يصل أن المتوقع منفإنه  لذلك، نتيجةً . مقبولة مستويات عند الودائع إلى القروض

 .2020 عام في% 2.9 مستوى إلى طفيف بشكلليتراجع بعد ذلك  العام هذال% 3.0 إلى واالستثمار

 

 

 
 

الشكل 8: تكلفة التمويل لبنك البالد مقارنًة بالمنافسين في عام 2016

المصدر: القوائم المالية
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الشكل 10: هامش صافي دخل التمويل واالستثمار لما بعد 2017 الشكل 9: قاعدة التكاليف لبنك البالد مقارنًة بأقرب المنافسين

المصدر: القوائم المالية، توقعات الرياض المالية المصدر: القوائم المالية
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البالد بنك  

التغطية إعادة  

 
 تمويلالدخل من  فقط ليس
 فإنه ،التمويل فيبشكل كبير  التوسعفي  الحجم صغيرة البنوكقدرة  تقيد التي المال رأسالمتدنية ل لقاعدةل نظراً 
 سنواتالخمس  مدى على. البالد بنك ربحية في رئيسياً  دوراً الدخل غير األساسي  لعبي أن المستغرب من ليس

 األجنبية، العمالت تحويل ومكاسب والعموالت األتعاب دخلك األساسي، غيربلغ متوسط حصة الدخل  الماضية،
 يبلغ سنوات 5لمدة  مركب سنوي نمو بمعدل األساسي غير دخلارتفع ال. من إجمالي الدخل ما يقارب النصف

 لاير مليار مستوى منالدخل  اقتراب مع يتباطأ النمو بدأ ذلك، مع. والعموالت األتعاب دخل بنمو مدعوماً  ،12%
 األتعاب دخل من% 59تشكل ) الحواالت أتعابنمو  تباطؤ إلىبشكل رئيسي  ذلك يرجع. 2013 عام في

 .لبنكلحواالت المراكز  شبكةالنمو في  تباطؤباإلضافة إلى  عام، بشكل الحواالت نمو تباطؤ وسط( والعموالت
 

   
 

 األتعاب دخل مزيج في غيرها من أكثر أسهمت حيث السنين، مر على البالد لبنك كبير تركيز محورتعد الحواالت 
 عام في مركزاً  176 إلى 2008 عام في مركزاً  84 منالحواالت  مراكزة شبك تنمية من البنك تمكن. والعموالت

 وسط باالستقرار المراكز وعددالحواالت  رسوم بدأت ،بالرغم من ذلك. المركز ربحية تعزيز وسط ،2016
 ذلك، على بناءً . الحواالت للبنك مراكز شبكة في كبيرة توسعاتوجود  نتوقع ال. للحواالت في المملكة العام التباطؤ
 إلىويرتفع بعد ذلك  2017 عام في لاير مليار 1.2ليبلغ  معتدل مستوىاألساسي ب الدخل غير نموي أن نتوقع فإننا

 .2020 عام في لاير مليار 1.3 مستوى
 

 معدل المصاريف إلى الدخل يشكل تحديا  

، شكلت المصاريف التشغيلية تحدياً كبيراً للبنك. قابل ارتفاع الدخل من جانب داء فيه جيداً األفي الوقت الذي كان  
ارتفاعاً مماثالً في المصاريف التشغيلية  ،%14الدخل اإلجمالي بمعدل نمو سنوي مركب لمدة خمسة أعوام يبلغ 

و %، حيث يعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع مصاريف الرواتب. ارتفعت مصاريف الرواتب بمعدل نم11بنسبة 
وعه. بالرغم من ذلك، إال أن وتيرة عوام في ظل توسع البنك من خالل فر% خالل خمسة أ15سنوي مركب يبلغ 

فرعين آخرين و 2016فروع في عام  6بمقدار باإلضافة إلى تراجعها النمو في شبكة الفروع قد تباطأت مؤخراً 
لتوسعة الشبكة بشكل كبير مستقبالً مما يحد من  مجال   هناكخالل النصف األول من العام الحالي. ال يتضح أن 

في عام  % من إجمالي المصاريف التشغيلية65بلغت حصتهم وتيرة ارتفاع مصاريف الرواتب واإليجارات )
مليار لاير، لتنمو بعد ذلك  1.8(. نتوقع بأن تشهد المصاريف التشغيلية ارتفاعاً طفيفاً لهذا العام إلى مستوى 2016

 .2020مليار لاير بنهاية عام  2.0إلى مستوى 
 

الشكل 11: الدخل غير األساسي )مليون لاير( مدفوعاً بدخل األتعاب والعموالت

المصدر: القوائم المالية
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 12 من 8 صفحة
 

البالد بنك  

التغطية إعادة  

  
وذلك من أدنى مستوياته  2016% في عام 60بلغ معدل المصاريف إلى الدخل، باستثناء المخصصات، مستوى 

افسين فإن البالد يواجه بنك البالد بشكل مستمر. مقارنة بالمن اً رئيسي يعد تحدياً مما  2012% في عام 51عند 
نظراً لتدني حجم رأس % بشكل كبير. 38تخطى متوسط القطاع البالغ معدل في القطاع، كما أنه  يمتلك ثاني أعلى

المال مقارنة بالمنافسين فإن البنك كان بحاجة إلى أن ينمي إيراداته من خالل الدخل غير األساسي لتجنب الضغط 
رأس المال. بالرغم من ذلك، إال أن مصدر الدخل اآلخر لم يخلو من التحديات. يتطلب الدخل غير  كفايةعلى 

لذلك، فإن المقارنة مع  نتيجةً  لمصاريف التشغيلية.دى إلى ارتفاع ايؤ، مما العاملةيدي األ عدد أكبر من األساسي
أنه بالمقارنة مع المنافسين المشابهين من حيث  إاليمتلكون قاعدة رأس مال كبيرة ال يعد منطقياً.  نالمنافسين الذي

الحجم، فإن أداء بنك البالد ال يزال دون أداء المنافسين كالبنك العربي. باإلضافة إلى ذلك، فقد شهد المعدل ارتفاعاً 
%( مما أدى إلى المخاوف بشأن استفادة 62% إلى 51)ارتفع من  2015وحتى عام  2012متواصالً منذ عام 

. كما أنه استمر 2016% في عام 60النمو في الدخل اإلجمالي. في المقابل شهد المعدل تراجعاً إلى  البنك من
 محاولة اإلدارة السيطرة عليه.بالتراجع خالل النصف األول من العام مما يشير إلى 

 

 
 

بمقدار  خسارة صافي تحقيق إلى أدى مما ،2009 عام في كبيرمن قبل المصاريف بشكل  ضغوط البنك واجه
)باستثناء  الدخل إلىالمصاريف  معدل إلى باإلضافة استثنائية مخصصات تسجيل إثر على لاير مليون 248

إجمالي  بتحسين البنك قام حيث ،الحين ذلك منذ اً عاارتفشهد صافي الدخل %. 87 البالغو المرتفعالمخصصات( 
قدره  دخل صافي تحقيق إلى أدى مما التشغيلية، والمصاريف المخصصات علىالسيطرة  مع باستمرارالدخل 
 ذات البنوك ضمنمن  البالدال يزال  التكاليف، ضغطومع  ،بالرغم من ذلك. 2016 عام في لاير مليون 808
 الجزيرة بنكمتفوقاً على  ، إال أنه يعدالملكية حقوق متوسط على العائدمن جانب  القطاع في الضعيف األداء

 أعلى من الملكية حقوق متوسط على العائد انخفض ،13 الشكل في موضح هو كما. مؤخراً  األول والبنك واإلنماء
 حوالي البالغة مستوياته أدنىعند  الدخل إلىالمصاريف  معدلكان  حينما ،%24عند  2012 عام في مستوياته

 المحدود النمو ظل وفي ،المصاريف لمعدل إيجابية مستقبلية نظرة مع. 2016 عام في% 12 إلى ليصل ،51%
 مستوى الدخل صافييبلغ  أنب نتوقع ،فروع البنك لشبكةالمقيد  التوسع إثر على التشغيلية المصاريف في المتوقع
 .2020 عام بحلول لاير مليار 1.5 إلىعلى أن يرتفع بعد ذلك  العام لهذا لايرمليون  988

 
 

الشكل 12: تحسن معدل الماصريف إلى الدخل اإلجمالي في المستقبل

المصدر: القوائم المالية، توقعات الرياض المالية

*متوقعة
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الشكل 14: نظرة مستقبلية إيجابية لصافي الدخل )مليون لاير( الشكل 13: أثر معدل المصاريف إلى الدخل اإلجمالي على العائد على حقوق الملكية

المصدر: القوائم المالية، توقعات الرياض المالية المصدر: القوائم المالية
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 12 من 9 صفحة
 

البالد بنك  

التغطية إعادة  

 الحاجة إلى إعادة االستثمار
. مع تحسن الربحية بشكل لاير للسهم 0.33بتوزيعات تبلغ  2015عام  األرباح خاللبدأ بنك البالد بتوزيع 

لاير للسهم. نتوقع بأن  0.50عند توزيعات بلغت  2016% في عام 37% إلى 25طفيف، ارتفع معدل الدفع من 
عند مستويات مقاربة في ظل حاجته إلعادة استثمار األرباح في حقوق الملكية من يحافظ البنك على معدل الدفع 

لاير في  0.90رأس المال للقدرة على التوسع. لذلك فإننا نتوقع بأن تبلغ توزيعات السهم مستوى  كفايةأجل دعم 
 %، جذاباً.3، والبالغ 2017. ال يعد عائد التوزيعات المقدر لعام 2020عام 

 

  
 
 
  

الشكل 15: التوقعات باستمرار معدل الدفع بالقرب من المستويات الحالية

المصدر: القوائم المالية، توقعات الرياض المالية

*متوقعة
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 12 من 10 صفحة
 

البالد بنك  

التغطية إعادة  

 التقييم والتوصية
نعتقد حيث  ،تغطيتناضمن البنوك التي تقع  لتقييم الدفترية القيمة مكرر علىالمبني  التقييم نموذج استخدامنواصل 

 أدناه، 1رقم  الجدول في يظهر كما. المالية للشركات ألمثل من حيث إظهار القيمة الحقيقيةا هوهذا النموذج  أنب
عند  طويل األجل الملكية حقوق على عائد بحسابلبنك البالد  العادل الدفترية القيمة مكرربالوصول إلى  قمنا
بناًء  نموال معدلتوصلنا إلى  %.8.4يبلغ  طويل األجل نمو معدلو% 12.8 عند الملكية حقوق تكلفةو% 14
نتوقع  %.60 يبلغ الذيو الطويل المدى على المبقاة األرباح ومعدل% 14البالغ  الملكية حقوق على العائد على

 لإعادة االستثمار من خالعملية البنك في تقديراتنا بمواصلة أن يكون معدل األرباح المبقاة مرتفعاً على إثر ب
 .كفايتهأجل تحقيق متطلبات رأس المال ودعم  اطي النظامي واألرباح المبقاة مناالحتي

 

   
 الدفترية لقيمةل تقديراتنامتوسط على  بتطبيقه قمناحيث  ،مرة 1.3لبنك البالد  المستهدف الدفترية القيمة مكرر يبلغ

 .لاير 19.63 تبلغ للسهم عادلة قيمة إلى لنصل لاير 15.43 والبالغ 2020 - 2017 اموعلأل للسهم المتوقعة
 

. مرة 9.1 يبلغ مستهدف ربحية مكرر بحسابللبنك  الربحية مكرر على باالعتماد التقييم بإجراء قمنا للتأكد كوسيلة
حيث أنه لاير،  2.06مستوى  2020 - 2017عوام لأل السهم لربحية تقديراتنا يبلغ متوسطباإلضافة إلى ذلك، 

 18.74 تبلغلسهم ل عادلة قيمة إلى نصلبتطبيق مكرر الربحية المستهدف على متوسط تقديراتنا لربحية السهم 
 .لاير
 

  
 

 دفترية يبلغ ةيمثل مكرر قيم والذي للسهم لاير 19.00 يبلغ مستهدف بسعربنك البالد  على التغطية بإعادة نقوم
تتمتع . على التوالي 2017للقيمة الدفترية وأرباح عام تقديراتنا مرة لمجمل  11.3 يبلغ ربحية ومكرر مرة 1.4

تقييم بنك  يسعرها المستثمرون بشكل تاريخي، لذلك فإنألسهمها البنوك ذات التصنيف اإلسالمي بقيمة إضافية 
 نوصي بالحياد. فإننا نظراً لتداول السهم بالقرب من السعر المستهدف .مقارنة بالقطاع البالد يعد مرتفعاً 

  

1: التقييم بناًء على مكرر القيمة الدفترية جدول 

*2020 *2019 *2018 *2017 2016

17.76 16.11 14.57 13.27 11.85 القيمة الدفترية للسهم  لاير  %3.70 العائد الخالي من المخاطرة

%7.00 نسبة المخاطرة لالستثمار 

%14.0 العائد على حقوق الملكية على المدى البعيد 1.30 بيتا

%8.4 نسبة النمو على المدى البعيد  لما بعد 5 سنوات  %12.8 تكلفة حقوق الملكية

%12.8 تكلفة حقوق الملكية %60.0 معدل األرباح المبقاة على المدى الطويل

x1.27 مكرر القيمة الدفترية المناسب

19.63 السعر المستهدف للسهم

المصدر: الرياض المالية

* تقديرات

االفتراضات

2: التقييم بناًء على مكرر الربحية  جدول 

*2020 *2019 *2018 *2017

2.45 2.24 1.90 1.65 ربحية السهم

x9.1 مكرر الربحية المستهدف

2.06 متوسط ربحية السهم المتوقعة للفترة  2020-2017 

18.74 السعر المستهدف للسهم

المصدر: الرياض المالية

* تقديرات



 

 12 من 11 صفحة
 

البالد بنك  

التغطية إعادة  

 القوائم المالية
 

  

 

3: مختصر للقوائم المالية جدول 

النسب *2019 *2018 *2017 2016 قائمة الدخل )مليون لاير(

النمو )على أساس سنوي( 2,219 2,156 2,022 1,772 دخل التمويل واالستثمار

%8 %12 %17 %21 صافي دخل التمويل واالستثمارات 221 314 373 363 العائد على الودائع والمطلوبات المالية

%7 %9 %8 %13 الدخل اإلجمالي 1,997 1,842 1,650 1,410 صافي دخل التمويل واالستثمار

%18 %15 %22 %2 صافي الدخل 1,263 1,211 1,158 1,184 الدخل غير األساسي

%9 %12 %17 %6 إجمالي التمويل 3,260 3,053 2,808 2,594 الدخل اإلجمالي

%5 %7 %50 %6 إجمالي االستثمار 1,916 1,915 1,820 1,785 إجمالي مصاريف العمليات

%8 %11 %17 -%5 إجمالي الودائع 1,344 1,138 988 808 صافي الدخل

%20 %17 %16 %3 األصول المدرة 600 600 600 600 األسهم المتداولة )مليون سهم(

%7 %8 %15 %5 إجمالي الموجودات 2.24 1.90 1.65 1.35 ربحية السهم )لاير(

%11 %10 %12 %10 حقوق المساهمين 0.80 0.70 0.60 0.50 األرباح الموزعة للسهم )لاير(

الربحية

%2.0 %1.8 %1.7 %1.5 العائد على متوسط األصول *2019 *2018 *2017 2016 قائمة المركز المالي )مليون لاير(

%16 %14 %13 %12 العائد على متوسط حقوق الملكية الموجودات

%51 %53 %56 %60 معدل المصاريف إلى الدخل اإلجمالي )باستثناء المخصصات( 4,931 4,973 4,371 4,529 نقدية و أرصدة لدى مؤسسة النقد السعودي

%3.0 %3.0 %3.0 %2.8 هامش صافي دخل التمويل واالستثمار 7,889 7,585 8,428 7,951 أرصدة لدى البنوك

أخرى 5,233 4,981 4,652 3,081 االستثمارات، صافي

88% 87% 86% 86% معدل التمويل إلى الودائع 51,333 47,153 42,370 36,178 التمويل، صافي

%17.8 %18.3 %18.8 %20.5 معدل كفاية رأس المال 816 816 826 829 األصول الثابتة، صافي

267% 280% 261% 198% معدل تغطية التمويل غير العامل 1,000 1,000 1,000 1,000 استثمار عقاري

x8.3 x9.8 x11.3 x13.8 مكرر الربحية 247 235 224 207 موجودات أخرى

x1.2 x1.3 x1.4 x1.6 مكرر القيمة الدفترية 71,448 66,752 61,872 53,749 إجمالي الموجودات

36% 37% 36% 37% معدل دفع األرباح

المطلوبات و حقوق المساهمين

أداء السهم - 802 2,006 2,006 أرصدة مؤسسة النقد العربي السعودي

56,433 52,253 47,075 40,235 ودائع العمالء

1,758 1,465 1,395 996 أرصدة للبنوك األخرى

2,007 2,007 2,007 2,007 صكوك مصدرة

1,550 1,449 1,393 1,352 مطلوبات أخرى

61,748 57,976 53,876 46,597 إجمالي المطلوبات

6,000 6,000 6,000 6,000 رأس المال

1,499 1,163 878 631 احتياطي نظامي

1,602 1,074 640 260 أرباح مبقاه

9,665 8,740 7,961 7,112 إجمالي حقوق المساهمين

71,448 66,752 61,872 53,749 إجمالي المطلوبات و حقوق المساهمين

المصدر: القوائم المالية، توقعات الرياض المالية

*متوقعة
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البالد بنك  

التغطية إعادة  

 السهم تصنيف

 ُمصّنف 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 المسؤولية

 

اتخذت كل العناية المعقولة لضمان أن الوقائع الواردة في هذا التقرير  تم جمع المعلومات الواردة في هذا التقرير بحسن نية من مصادر عامة مختلفة يعتقد بأنه موثوق بها. في حين

نات والمعلومات المقدمة ، وعلى وجه هي دقيقة وأن التوقعات واآلراء والتنبؤات الواردة في هذه الوثيقة هي عادلة ومعقولة، ومع ذلك فأن الرياض المالية ال تضمن دقة البيا

ع أو د أن المعلومات الواردة في هذا التقرير هي كاملة أو خالية من أي خطأ. هذا التقرير ليس، وليس المقصود به أن يفسر على أنه، عرض للبيالخصوص، الرياض المالية ال تتعه

ا هذا التقرير. الرياض المالية تخلي هتقديم عرض لشراء أية أوراق مالية. وبناء عليه، فإنه يجب عدم االعتماد على دقة، و/أو عدالة ، و/أو اكتمال المعلومات التي يحتوي علي

ون أي من منسوبي الرياض المالية من مسؤوليتها وال تقبل أي التزام عن أي خسارة ناجمة عن أي استخدام لهذا التقرير أو محتوياته، و لن تكون الرياض المالية مسؤولة ولن يك

ويات هذا التقرير. الرياض المالية أو موظفيها أو احد أو أكثر من الشركات التابعة او عمالئها قد يكون مدراء ، ومسؤولين، و موظفين مسؤولين في أي حال من األحوال عن محت

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

الرياض المالية كما في تاريخ هذا التقرير فقط وبالتالي فهي عرضة للتغيير دون إشعار. ليس هنالك اآلراء والتنبؤات والتوقعات الواردة في هذا التقرير تمثل اآلراء الحالية لشركة 

ي التقرير يمثل نتيجة محتملة فقط. كما أن أي ضمان بأن النتائج أو األحداث المستقبلية سوف تكون متسقة مع أية آراء او التنبؤات او التوقعات واردة في هذا التقرير، و ما ورد ف

 .في المستقبل قد تختلف بشكل كلي هذه اآلراء، والتنبؤات والتوقعات تخضع لبعض المخاطر وعدم التأكد واالفتراضات التي لم يتم التحقق منها والنتائج أو األحداث الفعلية

يرات. األداء السابق ليس بالضرورة مؤشرا لألداء المستقبلي. وفقا لذلك، يمكن القيمة ألي، أو الدخل من أي، من االستثمارات المشار إليها في هذا التقرير قد تتقلب و / أو تتأثر بالتغي

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

ا التقرير تقديم مشورة في مجال االستثمار هذا التقرير يقدم معلومات ذات طابع عام وال يعتبر ظروف ، وأهداف ، ومستوى المخاطرة ألي مستثمر معين. ولذلك، فإنه ال يقصد بهذ

بخصوص االستثمار يجب على القارئ وال يأخذ بعين االعتبار الوضع المالي الخاص و/أو األهداف االستثمارية الخاصة و/أو االحتياجات الخاصة بالقارئ . قبل اتخاذ أي قرار 

ة والقانونية و/أو أي مستشارين آخرين حسب الضرورة نظرا الن االستثمار في هذا النوع من االوراق المالية قد الحصول على المشورة المستقلة من ذوي الخبرة في المجاالت المالي

  .اليكون مالئما لجميع االشخاص

 .القواعد ولوائح حقوق الطبع والنشرال يحق نسخ أو توزيع هذا التقرير البحثي، كليا أو جزئيا، وجميع المعلومات و اآلراء والتنبؤات والتوقعات الواردة فيه محمية بموجب 
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