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 تستمر بالتقلصقائمة المركز المالي 

% على 23، بانخفاض نسبته 2018مليون لاير للربع الثالث من عام  281حقق البنك األول صافي دخل يبلغ 
مليون لاير  284أساس ربعي، متماشياً مع توقعات المحللين البالغة % على 11أساس سنوي ولكن بارتفاع نسبته 

مليون لاير. أتى االختالف عن توقعاتنا بشكل رئيسي على إثر بلوغ صافي دخل  240لكنه فاق توقعاتنا البالغة 
العموالت الخاصة مستويات أعلى من التوقعات وانخفاض مصاريف المخصصات دون التوقعات. يعود سبب 

صافي الدخل على أساس سنوي إلى انخفاض كل من صافي دخل العموالت الخاصة والدخل غير األساسي، تراجع 

باإلضافة إلى ارتفاع المصاريف التشغيلية. في حين أتى النمو الربعي على إثر تحسن صافي دخل العموالت 
ً إلى أن البنك األول مقبل على االندم اج مع البنك السعودي البريطاني الخاصة وتراجع المصاريف التشغيلية. نظرا

ً في قائمة مركزه المالي والذي يتضح لنا من التراجع الربعي المستمر في  )ساب( فإنه من الطبيعي أن يشهد تقلصا

مليون لاير  182مليون لاير و  866مليون لاير و  132القروض والودائع واالستثمارات التي انخفضت بمقدار 
مرة، نبقي على  1.2يبلغ  2018م الث. يتداول السهم عند مكرر قيمة دفترية متوقع لعاعلى التوالي خالل الربع الث

 لاير للسهم وعلى توصيتنا بالحياد. 14 البالغالمستهدف  ناسعر

 %87ارتفاع معدل القروض إلى الودائع إلى 

ً يذكر مقارنة بالربع السابق، حيث تراجعت بمقدار  فقط لتظل عند مستوى مليون لاير  132لم تشهد القروض تغيرا
. واصلت 2016مليار لاير. استمرت القروض في اتجاهها الهابط الذي اتخذته منذ الربع الثاني من عام  59

ً إلى التراجع  65مليون لاير لتبلغ  866الودائع تراجعها المتتالي كذلك، حيث انخفضت بمقدار  مليار لاير. نظرا
% بنهاية الربع الثالث. 87% في الربع الثاني إلى 86ى الودائع من األكبر في الودائع، ارتفع معدل القروض إل

مليار  22.2مليار لاير و  16.2خالفت القروض والودائع االتجاه العام للقطاع هذا الربع، والتي ارتفعت بمقدار 

. جاء مليار لاير 16مليون لاير لتصل إلى  182لاير على التوالي. انخفضت االستثمارات بشكل طفيف بمقدار 
 لبنك األول على ضوء اندماجه المقبل مع البنك السعودي البريطاني.لاالنكماش العام في قائمة المركز المالي 

 على أساس ربعي% 4بنسبة صافي دخل العموالت الخاصة  نمو

دخل  تراجعبسبب % على أساس سنوي، 3بانخفاض بنسبة لاير  مليون 692ي دخل العموالت الخاصة بلغ صاف

خر، تحسن صافي آلجانب اال على. مقارنة بالعام السابقالقروض  الهبوط الكبير فيالعموالت الخاصة على خلفية 
%، على 5نتيجةً الرتفاع دخل العموالت الخاصة بنسبة على أساس ربعي % 4دخل العموالت الخاصة بنسبة 

ً إلى%. 10الرغم من ارتفاع مصاريف العموالت الخاصة بنسبة  انخفاض القروض والودائع على أساس  نظرا

 الفائدة. تارتفاع معدالإلى عناصر صافي دخل العموالت الخاصة في فإننا نعزو النمو الربعي  ،ربعي

 الدخل غير األساسيانخفاض 

مليون  194% على أساس ربعي ليبلغ 7% على أساس سنوي وبنسبة 15تراجع الدخل غير األساسي بنسبة 

ً لاير،   ل العمالتدخل الرسوم ودخل تحويمليون لاير، بسبب االنخفاض في  198مع توقعاتنا البالغة  متماشيا
ً  المكاسب غير المحققة عن أدوات مالية مدرجة بالقيمة العادلة في الربح أو الخسارة.و المتاجرةدخل و  ،لذلك نتيجة

% على 1بنسبة بشكل متواضع ارتفع  ه% على أساس سنوي ولكن6بنسبة الدخل التشغيلي اإلجمالي انخفض 

ً مليون لاير، قريب 886غ لأساس ربعي ليب مليون لاير  280مخصصات خسائر االئتمان بلغت من توقعاتنا.  ا
% على أساس ربعي. اتبعت المصاريف التشغيلية اتجاه 13بنسبة  اض% على أساس سنوي وانخف9بارتفاع بنسبة 

ً أخرى % على أساس ربعي 3بنسبة  تراجعت هاى أساس سنوي ولكن% عل5فقد ارتفعت بنسبة  ،المخصصات مرة

 مليون لاير. 607لتبلغ 

 التوقعات يفوقصافي الدخل 

% على 11% على أساس سنوي وارتفاع بنسبة 23مليون لاير )بانخفاض نسبته  281بلغ صافي الدخل مستوى 
نتوقع صافي دخل عموالت خاصة مليون لاير، حيث كنا  240أساس ربعي(، ليتفوق بذلك على توقعاتنا البالغة 

مرة، نبقي على  1.2يبلغ  2018أقل قليالً ومخصصات أعلى. يتداول السهم عند مكرر قيمة دفترية متوقع لعام 
 لاير للسهم وعلى توصيتنا بالحياد. 14السعر المستهدف عند 

 

 األول البنك
 2018 لثالثا الربعنتائج  – تقرير إلحاقي 

 
 

 العوائد المتوقعة إجمالي

 )لاير( 2018 نوفمبر 08 في سعرال 14.80

 العائد المتوقع لسعر السهم (5.4%) 

 عائد األرباح الموزعة 0.0%

 إجمالي العوائد المتوقعة (5.4%) 
 

 بيانات السوق

 )لاير( أسبوعاً  52أعلى/أدنى سعر خالل  15.46/11.32

 )مليون لاير( القيمة السوقية ,91716

 )مليون سهم( األسهم المتداولة 1,143

 )األسهم الحرة(األسهم المتاحة للتداول  %27.6

 شهر( 12)متوسط حجم التداول اليومي  558,977

Alawwal AB رمز بلومبيرغ 
 

 السهم السنوي أداء

 
 المصدر: بلومبيرغ

 

 

  (مليون لاير) 2018لعام  لثالثاالربع  المعلنة المتوقعة

  العموالت دخل صافي 692 663

 جمالياإل الدخل التشغيلي 886 862

 الدخل صافي 281 240

 المحفظة اإلقراضية 58,996 55,865

 الودائع 65,314 60,886
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لاير 00.14 شهر 12السعر المستهدف خالل    

 

الرئيسيةبيانات النسب  الرئيسيةلبيانات المالية ا     

ديسمبر 31 2017 2018* 2019*                *2019 8201*  7201 )مليون لاير(ديسمبر  31   

الفائدة صافي هامش %2.6 %3.0 %3.2 الخاصة العموالت دخل صافي 2,766 2,714 2,582    

االئتمان لخسائر مخصصات 1,120 1,175 1,012  العائد على متوسط حقوق الملكية %10.2 %7.3 %6.8  

األصولالعائد على متوسط  %1.3 %1.1 %1.2  صافي الدخل 1,336 1,024 1,021  

المال رأس كفاية معدل %20.3 %21.0 %22.5 )لاير( ربحية السهم 1.17 0.90 0.89    

x1.1 x1.2 x1.2  القيمة الدفتريةمكرر )لاير( التوزيعات النقدية للسهم 0.25 - -    

              
 * متوقعة  * متوقعة
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ولاأل البنك  

8201 لثالثا الربع نتائج – إلحاقي تقرير  

 

 السهم تصنيف

 مُصنّف 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

 

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

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

ي 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 أ

، و/أو اكتمال المعلومات التي يحتوي عليها هذا التقرير. الرياض المالية تخلي لى دقة، و/أو عدالةتقديم عرض لشراء أية أوراق مالية. وبناء عليه، فإنه يجب عدم االعتماد ع

لن تكون الرياض المالية مس ولة ولن يكون أي من منسوبي الرياض المالية من دام لهذا التقرير أو محتوياته، والتزام عن أي خسارة ناجمة عن أي استخمس وليتها وال تقبل أي 

ن الشركات التابعة او عمالئها قد يكون لهم حد أو أكثر مأ. الرياض المالية أو موظفيها أو موظفين مس ولين في أي حال من األحوال عن محتويات هذا التقريرء، ومس ولين، ومدرا

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

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

ما ورد في التقرير يمثل نتيجة محتملة فقط. كما أن هذه ير، وأي ضمان بأن النتائج أو األحداث المستقبلية سوف تكون متسقة مع أية آراء او التنب ات او التوقعات واردة في هذا التقر

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

ك، يمكن لضرورة م شرا لألداء المستقبلي. وفقا لذلالقيمة 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

، ومستوى المخاطرة ألي مستثمر معين. ولذلك، فإنه ال يقصد بهذا التقرير تقديم مشورة في مجال االستثمار وال مات ذات طابع عام وال يعتبر ظروف، وأهدافهذا التقرير يقدم معلو

قبل اتخاذ أي قرار بخصوص االستثمار يجب على القارئ الحصول أو االحتياجات الخاصة بالقارئ /ع المالي الخاص و/أو األهداف االستثمارية الخاصة ويأخذ بعين االعتبار الوض

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

  .مالئما لجميع االشخاص

 .اآلراء والتنب ات والتوقعات الواردة فيه محمية بموجب القواعد ولوائح حقوق الطبع والنشرو ، وجميع المعلوماتأو جزئياً  ال يحق نسخ أو توزيع هذا التقرير البحثي، كلياً 
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