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 قطاع المصارف والخدمات المالية

 الجزيرة

 

حيث حقق أرباحًا صافيةة فة   8142أعلن بنك الجزيرة عن نتائجه المالية للربع الرابع والعام  

% عن الربع المماثة  مةن الةعةام ال ةابةق 82.72مليون ريال بارتفاع  491الربع الرابع بلغت 

%عن الربع ال ابق، و جاءت نتائج الربع الرابع أق  من متوسط توقةعةات 41.94وبانخفاض 

مةلةيةون ريةال بةانةخةفةاض  252نةحةو  8142%. كما بلغت أرباح الةعةام 81المحللين بحوال  

 مليون ريال 228الت  كانت عند  8147% مقارنة بعام 4.74

ويرجع سبب ارتفاع أرباح الربع الرابع مقارنة بالربع المماث  من الةعةام ال ةابةق الةف ارتةفةاع 

% نتيجة االرتفاع ف  صاف  دخ  العموالت الخاصةة و صةافة  48دخ  العمليات بن بة 

دخ  تحوي  العمالت االجنبية، بةاضاةافةة الةف انةخةفةاض صةافة  دخة  الةمةتةاجةرة ودخة  

االتعاب و العموالت البنكية. بينما يرجع سبب انخفاض أرباح العام ب بب قيام البنك فة  

مةلةيةون ريةال سةعةود   819العام ال ابق ببيع أرض مملوكة له نتج عنها مكاسب بقةيةمةة 

% مقارنة مع الةربةع الةمةمةاثة  و 7% )وارتفاع 2وكذلك ارتفعت مصاريف العمليات بن بة 

% مقارنة مع الربع ال ابق( نتيجة االرتةفةاع فة  صةافة  مةخةصةصةات خ ةائةر االئةتةمةان 2

وارتفاع المصاريف األخرى بةاسةتةءةنةاء الةرواتةب. وبةالةمةقةابة  كةان يةنةا  ارتةفةاع فة  دخة  

% مقارنة مع العام ال ابق و يعود ذلةك الةف االرتةفةاع 1بن بة  8142العمليات ف  عام 

ف  صاف  دخ  العموالت الخاصة و صاف  دخ  تحةوية  الةعةمةالت األجةنةبةيةة وصةافة  

 دخ  االتعاب والعموالت البنكية باضاافة الف ارتفاع صاف  دخ  المتاجرة.

% عن 42.52مليون ريال خالل الربع الرابع بارتفاع  171بلغ صاف  دخ  العموالت الخاصة 

مليةون  41242مليون ريال(، بينما بلغت  بنهاية العام  115الربع المماث  من العام ال ابق)

. وارتفع اجمال  دخ  العمةلةيةات فة  الةربةع الةرابةع بة  8147% عن عام 47.19ريال بارتفاع 

%  1.22بةة 8142مليون ريال ، وارتفع بنةهةايةة عةام  712% عن الربع المماث  ليبلغ 44.98

 مليون ريال. 81521ليبلغ  8147عن عام 

 2912% لتبلغ 15.12 تراجعت محفظة القروض والتموي  بن بة 8142خالل ال نة المالية 

% 85. وارتفةعةت االسةتةءةمةارات بةنة ةبةة 8147مليار ريال ف  عام  18.4مليار ريال مقاب  

. وارتفع اجمال  الموجةودات 8147مليار ريال ف  عام  47.2مليار ريال مقاب   81.27لتبلغ 

% لةتةبةلةغ 8.7مليار ريال. وانةخةفةوةت ودائةع الةعةمةالء بةة  72.2لتبلغ  8147% عن عام 2بة 

 .8147مليار ريال ف  عام  54.7مليار ريال مقاب   51.82

من جانب آخر، عند تحييد مبالغ المكاسب االستءنائةيةة الةنةاتةجةة عةن بةيةع األرض خةالل عةام 

مةقةارنةة بةعةام  8142% خالل عةام 89.1فإن األرباح الصافية للبنك تكون ارتفعت بة  8147

. ونعتقد أن نمو صاف  دخ  العموالت الخاصة يعود الف استقطاب البنك لةودائةع 8147

بتكلفة أق  بالرغم من أن ينا  انخفاض فة  ودائةع الةعةمةالء، ويةعةود ذلةك الةف ارتةفةاع 

 م تويات ال ايبور خالل فترة المقارنة )معدل االقتراض بين البنو (.

وب بب تراجع القروض وانخفاض الودائع بن بة أق  فةانةخةفةوةت ن ةبةة الةقةروض الةف 

 8147% ف  عام 24.5مقاب   8142%ف  عام 29.42الودائع لتص  الف 

ف  اوء ذلك، قمنا بمراجعة توقعاتنا الم تقبلية ألداء بنك الجزيرة وبالتال  نةعةتةقةد أن 

 ريال وعليه نوص  بالحياد. 42.25القيمة العادلة ل هم بنك الجزيرة ي  

 للتواص  مع ادارة االبحاث:

 ترك  فدعق

 مدير األبحاث والمشورة

TFadaak@albilad-capital.com 

 حياد التوصية
 42.25 القيمة العادلة )ريال(

 42.12 )ريال( 8142فبراير  42ال عر كما ف  

 %5.48 العائد المتوقع

  بيانات الشركة

 SE.4181 رمز تداول

 41.21 أسبوع )ريال( 58أعلف سعر لة 

 41.11 أسبوع )ريال( 58أدنف سعر لة 

 2.45% التغير من أول العام

 41911 أشهر )ألف سهم( 2متوسط حجم التداول لة 

 51828 الرسملة ال وقية )مليون ريال(

 41295 الرسملة ال وقية )مليون دوالر(

 111 األسهم المصدرة )مليون سهم(

  %(5كبار الم ايمين )أكءر من 

 7.59% شركة اتحاد األخوة للتنمية

 5.22% البنك األيل  الباك تان 

 5.11% صالح عبدالله محمد كام 

أسبوع 22حركة السهم خالل   

 تطور إجمالي دخل العمليات )مليون ريال( مع هامش الربح
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 المصدر: تداول

دي مبر  -نهاية العام المال    8145A 8147A 8142A 8142F 

  241215  721822  771249  721871 اجمال  الموجودات )مليون ريال(

  511224  511822  541718  511579 اجمال  الودائع )مليون ريال(

  141224  291291  181199  181421 صاف  القروض )مليون ريال(

  841227  811274  471892  441822 االستءمارات1 صاف  )مليون ريال(

%8.29 يامش العائد  8.72%  2.11%  2.84%  

%21.2 صاف  القروض / الودائع   24.7%  29.4%  24.5%  

%422 معدل التغطية  421%  819%  811%  

%1.2 القروض الغير عاملة / اجمال  القروض  1.2%  1.2%  1.2%  

 48.21 2.12 2.92 5.22 مواعف الربحية

 1.21 1.22 1.25 1.92 مواعف القيمة الدفترية

%41.2 نمو صاف  دخ  العموالت الخاصة  -8.4%  47.1%  9.1%  

 المصدر: القوائم المالية للبنك، تقديرات أبحاث البالد المالية
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 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 طريقة عرض بيانات القوائم المالية ف  التقرير عن الطريقة الت  تتبعها الشركة. ولكن ال تأثير من يذا االختالف علف النتيجة

A ،فعلية :E ،تقديرية :F.متوقعة : 

 

 8141A 8145A 8147A 8142A 8142F قائمة الدخ  )مليون ريال(

  81914  81252  81757  81425  41955 دخ  العموالت الخاصة

  984  929  41129  525  541 مصاريف العموالت الخاصة

  41921  41242  41577  41714  41115 صاف  دخ  العموالت الخاصة

  742  714  728  721  712 االتعاب والرسوم، صاف 

  475  451  412  91  52 متاجرة العمالت، صاف 

  9  2  5  44  21 متاجرة، صاف 

  2  2  848  591  17 أخرى

  81221  81521  81549  81988  81887 اجمال  دخ  العمليات

  984  252  291  919  288 رواتب ومصاريف الموظفين

  412  411  422  427  442 مصاريف ايجار 

  22  22  24  29  29 االستهالكات واضطفاءات

  152  228  142  171  274 مصاريف ادارية وعمومية أخرى

  41452  41441  929  41222  958 صاف  الدخ  قب  المخصصات

  821  872  485  52  222 مخصصات

  222  212  271  41821  579 صاف  الدخ  قب  البنود الغير اعتيادية

  1  1  1  1  1 ربح من بيع أرض

  222  212  271  41821  579 صاف  الدخ  بعد البنود الغير اعتيادية

  44  44  2  2  1 الحصة ف  دخ  )خ ارة( شركة زميلة

  221  252  228  41822  528 صاف  الدخ  القاب  للتوزيع

      

 8141A 8145A 81472A 8142A 8142F قائمة المركز المال  )مليون ريال(

  71225  71211  71525  21122  441174 نقد وأرصدة لدى م س ة النقد والم س ات األخرى

  841227  811274  471892  441822  441225 االستءمارات بالصاف 

  141224  291291  181199  181421  141815 قروض وسلف بالصاف 

  422  421  421  482  487 استءمار ف  شركة زميلة

  41821  41821  271  282  41859 صاف  الموجودات الءابتة

  117  189  511  521  41489 موجودات أخرى

  241215  721822  771249  721871  771551 اجمال  الموجودات

      

  11278  71422  21515  11152  21227 مطلوبات لدى م س ة النقد والم س ات المالية األخرى

  511224  511822  541718  191275  511579 ودائع العمالء

  41124  41114  41178  41184  41191 مطلوبات أخرى

  81117  81117  81117  41112  41111 صكو  ثانوية مصدرة

  521824  591159  521847  551254  711297 اجمال  المطلوبات

  421521  21289  21412  21142  71452 حقوق الم ايمين

  241215  721822  771249  721871  771551 اجمال  المطلوبات وحقوق الم ايمين

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

الوة علف ذلك، يقوم نظام التقييم وع ت تخدم البالد المالية ييك  التقييم الخاص بها من ثالث طبقات وتعتمد التوصيات علف البيانات الكمية والكيفية الت  يجمعها المحللون.

 الهبوط./ودلدينا بإدراج األسهم المغطاة امن احدى مناطق التوصية التالية بناًء علف سعر اضغالق ، والقيمة العادلة الت  نحدديا، وامكانية الصع

 %.41القيمة العادلة تزيد علف ال عر الحال  بأكءر من   :زيادة المراكز

 %.41القيمة العادلة تزيد أو تق  عن ال عر الحال  بأق  من    حياد:

 %.41القيمة العادلة تق  عن ال عر الحال  بأكءر من   تخفيض المراكز: 

وف ظر لم يتم تحديد قيمة عادلة النتظار مزيد من التحلي  أو البيانات أو قوائم مالية تفصيلية أو وجود تغيير جوير  ف  أداء الشركة أو تغير تحت المراجعة:

 ال وق أو أية أسباب أخرى خاصة بأبحاث البالد المالية.

 

 البالد المالية
 

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

 9222 – 812 – 44 – 977+ اضدارة العامة:

 1114 – 447 – 211 الهاتف المجان :

 
 ادارة األصول
 abicasset@albilad-capital.com البريد االلكترون :

 7821 – 891 – 11 – 966+  ياتف:

 
 ادارة الحفظ

 custody@albilad-capital.com البريد االلكترون :

 7859 – 891 – 11 – 966+  ياتف:

 
 
 

 ادارة األبحاث والمشورة
 research@albilad-capital.com البريد اضلكترون :

 7851 – 891 – 11 – 966+  ياتف:

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

 

  ادارة الوساطة
 abicctu@albilad-capital.com البريد االلكترون :

 7821 – 891 – 11 – 966+  ياتف:

 

 المصرفية االستءمارية
 investmentbanking@albilad-capital.com البريد االلكترون :

 7857 – 891 – 11 – 966+  ياتف:

 اخالء الم  ولية

لةيةة ومةديةريةهةا ومةوظةفةيةهةا ال لةمةابذلت شركة البالد المالية أقصف جهد للتأكد من أن محتوى المعلومات المذكورة ف  يذا التقرير صحيحة ودقيقة ومع ذلك فإن شركة البةالد ا

 .عن ذلكجة يقدمون أ  امانات أو تعهدات صراحة أو امنًا بشأن محتويات التقرير وال يتحملون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أ  م  ولية قانونية نات

األغةراض دون الةمةوافةقةة الةخةطةيةة  مةن ال يجوز اعادة ن خ أو اعادة توزيع أو ارسال يذا التقرير بطريقة مباشرة او غير مباشرة أل  شخص آخر أو نشره كليًا أو جةزئةيةًا أل  غةرض 

  .الم بقة من شركة البالد المالية

 كما نلفت االنتباه بأن يذه المعلومات ال تشك  توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو التخاذ قرار استءمار .

 .يعتبر أ  اجراء استءمار  يتخذه الم تءمر بناًء علف يذا التقرير سواًء كان كليًا أو جزئيًا يو م  وليته الكاملة وحده

 ةتةشةار اسةتةءةمةار  مة ية  قةبة  ف مليس الهدف من يذا التقرير أن ي تخدم أو يعتبر مشورة أو خياًرا أو أ  اجراء آخر يمكن أن يتحقق م تقبال. لذلك فإننا نةنةصةح بةالةرجةوع الة

 .االستءمار ف  مء  يذه األدوات االستءمارية

 تحتفظ شركة البالد المالية بجميع الحقوق المرتبطة بهذا التقرير.

 

 12411–22تصريح ييئة ال وق المالية رقم 

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

