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 فعةتال تزال مر المخصصات

، لاير مليون 322الدخل صافي . بلغ توقعات المحلليندون توقعاتنا ولتأتي  لربع الثانيانتائج عن  األول البنك أعلن
في ظل  ،%1تراجع بشكل طفيف مقارنة بالربع السابق بنسبة % مقارنة بالعام الماضي إال أنه 40بتراجع نسبته 

مليون لاير مقابل توقعاتنا التي كانت تشير إلى  285مجدداً عند مرتفعة بلوغ مصاريف المخصصات مستويات 
، في حين لم ربع السابق% مقارنة بال9ارتفع صافي دخل العموالت الخاصة بنسبة . بعض التحسن من هذا الجانب

مليون لاير عن الربع األول، بينما ارتفعت الودائع بشكل  258بمقدار مرتفعاً  يشهد صافي القروض تغيراً يذكر
عوض السهم خالل  ساسي لهذا الربع.مليار لاير. باإلضافة إلى ذلك، فقد تراجع الدخل غير األ 1.5كبير بمقدار 

. يتداول السهم عند مكرر قيمة ال تدعمالنتائج إال أن  ،التراجع الذي شهده خالل الربع األولالربع الثاني بعضاً من 
 خرى في القطاع.أمرة، حيث نوصي بالحياد في ظل وجود فرص  1.0يبلغ  2017دفترية متوقع لعام 

 مليار لاير 1.5 بمقدارالودائع  نمو
مليون لاير على إثر  701بالربع السابق ليبلغ مستوى % مقارنة 9بنسبة  الخاصة العموالت دخلصافي ارتفع 

 ،مليون لاير 273% مقارنة بالربع السابق إلى مستوى 22تراجع مصاريف العموالت الخاصة بشكل كبير بنسبة 
فإن البنك قد استطاع أن يخفض تكلفة  ،لذلكنظراً . فقط %2في حين أن دخل العموالت الخاصة قد تراجع بنسبة 

. بالرغم من تراجع تكلفة الودائع، المرتفعة مش في ظل احتمالية انتهاء فترة الودائع ذات التكلفةالودائع ويوسع الهوا
مليار لاير، ليعكس بذلك التراجع  82إلى لتصل مليار لاير  1.5إال أن البنك األول استطاع أن ينمي ودائعه بمقدار 

 مليار لاير. 5الذي شهدته في الربع السابق بمقدار 

 %82.6 إلى الودائع إلى القروض معدل تراجع
 مليار 70.7 مستوى إلى ليصلمقارنة بالربع السابق  لاير مليون 258بشكل طفيف بمقدار  القروض صافيارتفع 
نظراُ لمستويات المخصصات المرتفعة خالل األربعة أرباع  .بشكل عام االقتراضفي ظل تراجع الطلب على  لاير

فإن معدل  ،الماضية فإنه من المحتمل أن البنك يقوم بتعزيز عملية الرقابة االئتمانية لديه. باإلضافة إلى نمو الودائع
% في نهاية الربع السابق، كما تراجع من 83.7% مقابل 82.6 مستوى القروض إلى الودائع قد تراجع إلى

 % في الربع األول من العام الماضي.87.6مستويات 

 % على أساس ربعي17ساسي بنسبة تراجع الدخل غير األ
مليون  226ليبلغ مستوى  2016الذي بدأ في الربع الثاني من عام المتتابع تراجعه  األساسي غير الدخلواصل 

الرسوم والمتاجرة. استمرت  يعلى إثر تراجع دخل ، وذلكمليون لاير للربع السابق 274لاير للربع مقابل 
المصاريف التشغيلية في ارتفاعها، حيث يعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع المخصصات للربع الرابع على 

مليون لاير، أي دون مستويات الربع  205التوالي. أشارت توقعاتنا إلى بلوغ مصاريف المخصصات مستوى 
افة إلى تراجع الدخل غير األساسي، مليون لاير للربع. باإلض 285بلغت  هانأ، إال مليون لاير 291السابق البالغة 

 فإن هاذين العاملين أديا بشكل رئيسي إلى اختالف صافي الدخل عن التوقعات.

 مفاجئة سلبية لألرباح
 مليون لاير مقارنة بمتوسط توقعات المحللين البالغ 322، حيث بلغ مستوى ة للسوقسلبيمفاجئًة صافي الدخل قدم 
الربع نتائج كانت الربع السابق. عن % 1العام الماضي وبنسبة عن % 40مليون لاير، بانخفاض بنسبة  383

أداء السهم كان  إال أن ،. بالرغم من ذلكالجاريلعام لتوزيعات األرباح تحوم حول الضبابية في حين أن  ،ضعيفة
مرة جذاباً في ظل وجود  1.0والبالغ  2017ال يعد مكرر القيمة الدفترية المتوقع لعام  .في الربع الثانيجيداً 
 لاير. 14ل من حيث القيمة والنمو في القطاع. نوصي بالحياد على السهم بسعر مستهدف يبلغ ضفأفرص 

 
 
 
 

 األول البنك
 2017 الثاني الربعنتائج  – تقرير إلحاقي 

 
 

 العوائد المتوقعة إجمالي

 )لاير( 2017 يوليو 30 في سعرال 12.10

 العائد المتوقع لسعر السهم 15.7%

 عائد األرباح الموزعة 4.1%

 إجمالي العوائد المتوقعة 19.8%
 

 بيانات السوق

 )لاير( أسبوعاً  52أعلى/أدنى سعر خالل   14.20/8.25

 )مليون لاير( القيمة السوقية 13,831

 )مليون سهم( األسهم المتداولة 1,143

 )األسهم الحرة(األسهم المتاحة للتداول  %27.5

 شهر( 12)متوسط حجم التداول اليومي  775,430

Alawwal AB رمز بلومبيرغ 
 

 السهم السنوي أداء

 
 المصدر: بلومبيرغ

 

 

  (مليون لاير) 2017لعام  الثانيالربع  المعلنة المتوقعة

  العموالت دخل صافي 701 673

 االجمالي التشغيلي الدخل 927 969

 الدخل صافي 322 445

 المحفظة اإلقراضية 70,391 70,990

 الودائع 81,770 80,365
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 التوصية حياد
لاير 14.00 شهر 12السعر المستهدف خالل    

 

الرئيسيةبيانات النسب  الرئيسيةلبيانات المالية ا     

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

الفائدة صافي هامش %2.2 %2.5 %2.6 الخاصة العموالت دخل صافي 2,507 2,624 2,761    

االئتمان لخسائر مخصصات 1,167 1,014 675  العائد على متوسط حقوق الملكية %9.1 %10.7 %12.8  

األصولالعائد على متوسط  %1.1 %1.3 %1.6  صافي الدخل 1,065 1,365 1,728  

المال رأس كفاية معدل %17.8 %17.4 %17.6 )لاير( ربحية السهم 0.93 1.19 1.51    

x0.9 x1.0 x1.1  القيمة الدفتريةمكرر )لاير( التوزيعات النقدية للسهم - 0.50 0.50    

              
 * متوقعة  * متوقعة
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ولاأل البنك  

2017 الثاني الربع نتائج – إلحاقي تقرير  

 

 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 المس ولية

 

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

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

خطأ. هذا التقرير ليس، وليس المقصود به أن يفسر على أنه، عرض للبيع أو  الخصوص، الرياض المالية ال تتعهد أن المعلومات الواردة في هذا التقرير هي كاملة أو خالية من أي

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

الية من ام عن أي خسارة ناجمة عن أي استخدام لهذا التقرير أو محتوياته، و لن تكون الرياض المالية مس ولة ولن يكون أي من منسوبي الرياض الممس وليتها وال تقبل أي التز

الشركات التابعة او عمالئها قد يكون  مدراء ، ومس ولين، و موظفين مس ولين في أي حال من األحوال عن محتويات هذا التقرير. الرياض المالية أو موظفيها أو احد أو أكثر من

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

للتغيير دون إشعار. ليس هنالك الي فهي عرضة اآلراء والتنب ات والتوقعات الواردة في هذا التقرير تمثل اآلراء الحالية لشركة الرياض المالية كما في تاريخ هذا التقرير فقط وبالت

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

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

لذلك، يمكن لضرورة م شرا لألداء المستقبلي. وفقا القيمة 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

قرير 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 بهذا الت

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

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

  .اليكون مالئما لجميع االشخاص

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