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 قطاع البنوك

 الجزيرة

 للمزيد من المعلومات، يرجى االتصال على:

 تركي فدعق

 مدير إدارة األبحاث والمشورة

tfadaak@albilad-capital.com 

 

 

 MSFعبدالرحمن الجربوع، 

 محلل مالي

aaljarboua@albilad-capital.com 

 حياد التوصية
 05.22 القيمة العادلة )ريال(

 05.22 )ريال( 5102يوليو  52السعر كما في 

 %(0.2) العائد المتوقع

  بيانات الشركة

 SE.1020 رمز تداول

 13.15 أسبوع )ريال( 25أعلى سعر لـ 

 7.25 أسبوع )ريال( 25أدنى سعر لـ 

 15.9% التغير من أول العام

 2,077 أشهر )ألف سهم( 3متوسط حجم التداول لـ 

 6,573 الرسملة السوقية )مليون ريال(

 1,753 الرسملة السوقية )مليون دوالر(

 520 األسهم المصدرة )مليون سهم(

  %(2كبار المساهمين )أكثر من 

 %2.26 شركة اتحاد اإلخوة للتنمية

 %3..2 البنك األهلي الباكستاني

 %2.11 صالح عبدالله محمد كامل

أسبوع 25حركة السهم خالل   

 تطور إجمالي دخل العمليات )مليون ريال( مع هامش الربح

 المصدر: القوائم المالية للبنك، تقديرات أبحاث البالد المالية

 المصدر: القوائم المالية للبنك، تقديرات أبحاث البالد المالية

ديسمبر -نهاية العام المالي   5102A 5102A 5102E 510.F 

 %5.22 %5.22 %5.22 %5.66 هامش العائد

 %0.02 %.0.1 %0.32 %.0.6 العائد على األصول

 %52.. %52.. %00.52 %62..0 العائد على حقوق المساهمين

 %3.52 %5.51 %(5.03) %01.22 نمو صافي العموالت الخاصة

 %...23 %22.25 %22.55 %22.22 التكلفة إلى الربح

 %1..0. %5.12. %.0.2. %2.22. معدل القروض إلى الودائع 

 %0.52 %0.55 %0.03 %3..1 معدل القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض

 %136.32 %171.79 %022.35 %025.62 معدل التغطية

 3.29 9.21 2.22 2.00 مضاعف الربحية

 0.66 0.71 0.31 0.39 مضاعف القيمة الدفترية

 0.25 0.32 .0.2 .5.2 ربحية السهم )ريال(

 مضاف إليها الديون طويلة األجل )السندات والصكوك(. (1

 المصدر: تداول

% عن الربع 53.2مليون ريال، بنمو  551أعلن بنك الجزيرة عن تحقيق أرباح فصلية بلغت 

% عن الربع السابق. وجاءت النتائج  أعلى من توقعاتنا 0.6المقابل من العام الماضي، و

 مليون ريال على التوالي. 0.2مليون ريال و 062ومتوسط توقعات السوق البالغة 

أتى االرتفاع في أرباح المصرف على إثر تحسن هوامش الربحية، حيث ارتفع صافي دخل 

% على أساس فصلي، وذلك 2.2% على أساس سنوي و02.2العموالت الخاصة بنحو 

وسط استفادة البنك من ارتفاع أسعار الفائدة. باإلضافة إلى ارتفاع الدخل من غير الفائدة 

% لنفس الفترة، بدعم من ارتفاع دخل تحويل العمالت األجنبية ودخل األتعاب 2.2بمعدل 

والرسوم حيث توسع بنك الجزيرة مؤخرًا في إنشاء مراكز تحويل العمالت تحت االسم 

 “.فوري”التجاري 

وفي جانب المصاريف، أظهرت النتائج األولية للربع الثاني نمو مصاريف التشغيل بنسبة 

عن الربع السابق، ويعود ذلك بشكل  2% عن الربع المماثل من العام السابق وارتفاع 6%

أساسي إلى ارتفاع مخصصات خسائر االئتمان والمصاريف العمومية ومصاريف 

 االستهالك واإلطفاء.

% عن مستواها في الربع المماثل. 3من جانب آخر، انكمشت ودائع العمالء بمعدل 

% على أساس 02.5توافق ذلك مع انخفاض كبير في مصاريف العموالت الخاصة بنحو 

% على أساس فصلي، مما يشير إلى انخفاض الودائع ذات التكلفة 00.5سنوي و

 العالية التي قام البنك باستقطابها خالل العام السابق.

% على أساس 2.3وعلى نحو مماثل أيضًا، تراجعت محفظة القروض بوتيرة أسرع بلغت 

%. في المقابل، سجل البنك 2..1سنوي، وبشكل طفيف على أساس فصلي بلغ 

%، إال أن إجمالي الموجودات على المستوى 2.2ارتفاعًا في االستثمارات بنسبة 

 % في ظل تراجع صافي القروض.0.6السنوي قد انخفضت بحدود 

% عن مستواه لنفس الفترة ..3% بانخفاض 1.1.عند  (0)جاء معدل القروض إلى الودائع

من العام السابق. مع ذلك، يعد مجال النمو في محفظة القروض محدودًا إذا لم يشهد 

 البنك توسعًا في الودائع.

تمت اإلشارة ضمن تقريرنا السابق لفترة الربع األول، بأن البنك قد يواجه صعوبة في 

توسيع محفظة اإلقراض، ونعتقد بأن البنك قد ركز على رفع ربحية اإلقراض أكثر من 

تركيزه على رفع حجم اإلقراض عبر االستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة على غرار بقية 

المصارف اإلسالمية. كما نعتقد بأن البنك لن يتمكن من تحقيق نمو في القروض أو 

 الودائع خالل هذا العام، مما سيضغط على هوامش الربحية على أساس سنوي. 

ريال مع التوصية على  05.22ونظرًا لما سبق، فإننا نبقي تقييمنا لسهم بنك الجزيرة عند 

 “.حياد”أساس 
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 هامش الربح إجمالي دخل العمليات

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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A ،فعلية :E ،تقديرات أبحاث البالد المالية :F.توقعات أبحاث البالد المالية : 

 المصدر: القوائم المالية للبنك، تقديرات أبحاث البالد المالية

 قائمة الدخل )مليون ريال(
 الربع الثاني

5102 

 الربع الثاني

 التغير 5102
 الربع األول

 التغير 5102

 %(1.5) 203 %2.0 205 222 دخل العموالت الخاصة

 %(00.5) 026 %(02.5) 026 065 مصاريف العموالت الخاصة

 %2.2 353 %02.2 335 583 صافي العموالت الخاصة

 %2.0 062 %2.2 512 062 دخل العمليات األخرى

 %2.2 955 %03.2 936 385 إجمالي دخل العمليات

 %2.1 202 %6.5 236 215 إجمالي مصاريف العمليات التشغيلية

 %0.6 289 %53.2 225 878 صافي الدخل

   1.25   1.25 1.32 ربحية السهم )ريال(

 قائمة المركز المالي )مليون ريال(
 الربع الثاني

5102 

 الربع الثاني

 التغير 5102
 الربع األول

 التغير 5102

 %2.2 024522 %2.2 024332 024232 االستثمارات

 %(1.6) .20435 %(2.3) 214620 224505 قروض وسلف، صافي

 %5.6 224002 %(0.6) 224112 2.4522 إجمالي الموجودات

 %(0.3) 264.05 %(3.0) 264021 214231 ودائع العمالء

 %(0.3) %0.3. %(..3) %1.1. %..3. معدل القروض إلى الودائع

 2587ملخص النتائج للربع الثاني 

 5102A 5102A 5102A 5102E 510.F قائمة الدخل )مليون ريال(

  54252  54232  54222  54032  04622 دخل العموالت الخاصة

 0123 0133  041.6  232  201 مصاريف العموالت الخاصة

  84935  84958  84399  84958  84333 صافي العموالت الخاصة

 226  222  235  231  .22 دخل األتعاب والرسوم، صافي

 052  003  013  61  22 دخل تحويل العمالت األجنبية، صافي

 .0  .  502  210  22 دخل العمليات األخرى

 24373 24586  24386  24622  24229 إجمالي دخل العمليات

 603  62.  62.  616  255 رواتب الموظفين وما في حكمها

 739 727 717 753 356 مصاريف عمومية

 223 226 219 213 196 مصاريف العمليات األخرى

 1,580 1,546 1,530 1,584 1,275 إجمالي مصاريف العمليات

 001  032  052  23  3.3 مخصص خسائر االئتمان، صافي

 783  759  893  84283  396 صافي الدخل

      

 5102A 5102A 5102A 5102E 510.F قائمة المركز المالي )مليون ريال(

  242.2  24100  24232  4251.  004220 نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد والمؤسسات األخرى

  0.4522  024225  024563  004515  004332 استثمارات، صافي

  204222  214023  254166  204.23  204522 قروض وسلف، صافي

 .20 216  222  253  04526 ممتلكات ومعدات

  231 .23  231  04122  04522 موجودات أخرى

  2.4.23  224013  224306  234522  224222 إجمالي الموجودات

      

  24.32  24362  34222  24122  34232 مستحقات لدى مؤسسة النقد والمؤسسات المالية األخرى

  214.05  2.4622  204215  264222  224226 ودائع العمالء

  34521  34222  .3412  .5415  54161 مطلوبات أخرى

  .2.461  224.62  2.4502  224.20  214362 إجمالي المطلوبات

  64622  .6451  4012.  24203  .2402 حقوق المساهمين

  2.4.23  224013  224306  234522  224222 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

 ملخص البيانات المالية والتوقعات
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 شرح نظام التصنيف في البالد المالية

الوة على ذلك، يقوم نظام التقييم وع تستخدم البالد المالية هيكل التقييم الخاص بها من ثالث طبقات وتعتمد التوصيات على البيانات الكمية والكيفية التي يجمعها المحللون.

 الهبوط./دلدينا بإدراج األسهم المغطاة ضمن إحدى مناطق التوصية التالية بناًء على سعر اإلغالق، والقيمة العادلة التي نحددها، وإمكانية الصعو

 %.01القيمة العادلة تزيد على السعر الحالي بأكثر من   :زيادة المراكز

 %.01القيمة العادلة تزيد أو تقل عن السعر الحالي بأقل من    حياد:

 %.01القيمة العادلة تقل عن السعر الحالي بأكثر من   تخفيض المراكز: 

وف ظر لم يتم تحديد قيمة عادلة النتظار مزيد من التحليل أو البيانات أو قوائم مالية تفصيلية أو وجود تغيير جوهري في أداء الشركة أو تغير تحت المراجعة:

 السوق أو أية أسباب أخرى خاصة بأبحاث البالد المالية.

 

 البالد المالية
 

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

 ...6 – 513 – 00 – 622+ اإلدارة العامة:

 1110 – 002 – 11. الهاتف المجاني:
 
 

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

 6230 – 290 – 00 – 622+  هاتف:
 

 إدارة الحفظ
 custody@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 6259 – 290 – 00 – 622+  هاتف:
 

 

 
 
 

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

 6250 – 290 – 00 – 622+  هاتف:

 capital.com-www.albilad الموقع على الشبكة:

 

  إدارة الوساطة
 abicctu@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 6230 – 290 – 00 – 622+  هاتف:

 

 المصرفية االستثمارية
 investmentbanking@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 6256 – 290 – 00 – 622+  هاتف:

 إخالء المسؤولية

لـيـة ومـديـريـهـا ومـوظـفـيـهـا ال لـمـابذلت شركة البالد المالية أقصى جهد للتأكد من أن محتوى المعلومات المذكورة في هذا التقرير صحيحة ودقيقة ومع ذلك فإن شركة البـالد ا

 .عن ذلكجة يقدمون أي ضمانات أو تعهدات صراحة أو ضمنًا بشأن محتويات التقرير وال يتحملون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أي مسؤولية قانونية نات

األغـراض دون الـمـوافـقـة الـخـطـيـة  مـن ال يجوز إعادة نسخ أو إعادة توزيع أو إرسال هذا التقرير بطريقة مباشرة او غير مباشرة ألي شخص آخر أو نشره كليًا أو جـزئـيـًا ألي غـرض 

  المسبقة من شركة البالد المالية

 كما نلفت االنتباه بأن هذه المعلومات ال تشكل توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو التخاذ قرار استثماري.

 .يعتبر أي إجراء استثماري يتخذه المستثمر بناًء على هذا التقرير سواًء كان كليًا أو جزئيًا هو مسؤوليته الكاملة وحده

سـتـشـار اسـتـثـمـاري مـؤهـل قـبـل ى مليس الهدف من هذا التقرير أن يستخدم أو يعتبر مشورة أو خياًرا أو أي إجراء آخر يمكن أن يتحقق مستقبال. لذلك فإننا نـنـصـح بـالـرجـوع إلـ

 .االستثمار في مثل هذه األدوات االستثمارية

 تحتفظ شركة البالد المالية بجميع الحقوق المرتبطة بهذا التقرير.

 

 1.011–32تصريح هيئة السوق المالية رقم 

http://www.albilad-capital.com/Pages/AR/Reports/Research.aspx

