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 أرباح قوية في الربع الرابع
 توقعاتنا ليتخطى لاير، مليار 65.2 قدره دخل صافيحقق  حيث الرابع للربع متفوقة نتائج عن األهلي البنك أعلن

% 26 بنسبة السهم ربحية ارتفعت5 التوالي على لاير مليار 6562 و لاير مليار 6522 البالغة المحللين وتوقعات
كامل ل البنك دخل صافي بلغ حيث العام لهذا نهاية جيدة لتمثل ربعي، أساس على% 62 وبنسبة سنوي أساس على

 علىو الثالث الربععلى مستويات  أساسي الغير الدخليتضح تفوق  األولى النظرة من5 لاير مليار 852 لعاما
يعود إلى  الغالب في وذلك الربع خالل لاير مليار 6 مستوى دون التشغيلية المصاريف من الحد تم كما التوقعات،
 تراجع5 لاير مليار 6 بمقدار تراجعتقد  االستثمارات أن نجد ،أخرى ناحية من5 اإلدارية المصاريف انخفاض
 الودائع أن إال الثالث، الربع بنهاية لاير مليار 6.2 مقابل لاير مليار 648 ليبلغ الشيء بعض القروض صافي
 نتائج أن إلى نظرا  %5 22 ليبلغ الودائع إلى القروض معدل تراجع إلى أدى مما لاير مليار 2 عن يزيد بما ارتفعت

 تبلغ للسهم متوقعة ربحية مع المستقبلية توقعاتنا على نبقيتقديراتنا فإننا  مع متماشية الغالب في أتت 6222 عام
السعر  على نبقي مرة، 652 يبلغ 6222 لعام متوقع دفترية قيمة مكرر عند السهم يتداول5 6222 لعام لاير 522.

 إلى توصيتنا نخفض ،%2 يبلغ السهم لسعر المتوقع العائد أن إلى نظرا   لكن لاير، 26 عند للسهم المستهدف
 5الحياد

 ربعي أساس على% 2 بنسبة الخاصة العموالت دخل صافي تراجع
 متماشيا   ربعي، أساس على% 6نسبته  بارتفاع لاير، مليار 4522للبنك األهلي مستوى  خاصةال عموالتال دخلبلغ 
 .88 إلى لتصل الخاصة العموالت مصاريف ارتفعت أخرى ناحية من5 لاير مليار 4526 البالغة توقعاتنا مع

 سنوي أساس على% 6نسبته  بارتفاع لاير، مليار 2522 الخاصة العموالت دخل صافي بلغ بالتالي5 لاير مليون
 تراجع أنالمحتمل  من5 لاير مليار .254 البالغة توقعاتنا دون ليأتي ربعي أساس على% 6 بنسبة وانخفاض
 لاير، مليار 2524 عند مرتفعا   مستوى   ساسياأل غير الدخل بلغ5 النتائج هذه على أثر  قد الودائع وارتفاع القروض
 5التوقعاترسوم الخدمات البنكية قد فاق  دخل أن رجحأنه من الم حيث ربعي أساس على% 8نسبته  بارتفاع

 مجددا  تواصل نموها  الودائع
 مستوى من القروض صافي انخفض5 بعض الشيء لنا مفاجأة االستثمارات وصافي القروض صافي تراجع شكل
إلى أن القطاع قد شهد اإلشارة تجدر  5الرابع الربع بنهاية لاير مليار 648 إلى الثالث الربع بنهاية لاير مليار 6.2

 االستثمارات في الكبير االنخفاض أن كمامليار لاير5  66اتجاها  مماثال  للربع، حيث انخفضت القروض بمقدار 
السندات الحكومية المملوكة من ا  وسط ارتفاع مستويات متوقع غير كان ربعي أساس على لاير مليار .65 بحوالي

 .25 بمقدار ارتفعت حيث ربعي أساس على جيد بشكلنموا   الودائعشهدت  مليار لاير5 .665قبل البنوك بمقدار 
 الربع في حصل الذي االنخفاض ويعكس إيجابيا   أمرا   هذا يعد5 توقعاتنا مع متماشية   مليار 228 لتبلغ لاير مليار
% 22 إلى الثالث الربع بنهاية% 26 مستوى من الودائع إلى القروض معدل تراجع ذلك إثر على5 العام من الثالث
 5الحالي الوقت في االقتراض شهية تدني رغم اإلقراض، على البنك قدرة ليدعم

 بشكل ربعي التشغيلية المصاريفتراجع 
على أساس ربعي5 نعتقد بأن % .2مليار لاير، بتراجع نسبته  6تم الحد من المصاريف التشغيلية دون مستوى 
مليون لاير ولكن كان هنالك تراجع في مصاريف الرواتب  422مصاريف المخصصات قد قاربت توقعاتنا عند 

 والمصاريف اإلدارية األخرى5

 خفض التوصية إلى الحياد
% على أساس 62% على أساس سنوي وبنسبة 26تفوق صافي الدخل على توقعات السوق، حيث ارتفع بنسبة 

مليار لاير5 نتوقع أن ينعكس أثر النتائج اإليجابية بشكل جيد على أداء السهم على المدى القصير  65.2ربعي ليبلغ 
 المتوقع العائدوصية إلى الحياد نظرا  لبلوغ )يتأثر السهم كذلك بمعنويات المتداولين بشكل عام(5 قمنا بخفض الت

 لاير للسهم5 26%، مع المحافظة على السعر المستهدف عند 2حوالي  السهم لسعر

 التجاري األهلي البنك
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 إجمالي العوائد المتوقعة

 )لاير( 6222فبراير  . في سعرال 82500

 العائد المتوقع لسعر السهم 6.3%

 عائد األرباح الموزعة 752%

 إجمالي العوائد المتوقعة 00.8%
 

 بيانات السوق

 )لاير( أسبوعا   6.أعلى/أدنى سعر خالل   85550/73500

 )مليون لاير( القيمة السوقية 006,880

 )مليون سهم( األسهم المتداولة 8,000

 )األسهم الحرة(األسهم المتاحة للتداول  78.6%

 (شهر 26)متوسط حجم التداول اليومي  200,605

NCB AB رمز بلومبيرغ 
 

 أداء السهم السنوي

 
 المصدر: بلومبيرغ

 

 

  (مليون لاير) 2027لعام  الرابعالربع  المعلنة المتوقعة

 العموالت الخاصةدخل  صافي 3,378 3,448

 جمالياإل التشغيلي الدخل 4,516 4,515

 الدخل صافي 2,556 2,330

 المحفظة التمويلية 249,234 257,151

 الودائع 308,942 307,727
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 التوصية حياد
شهر 08السعر المستهدف خالل  62.00 لاير  

 

الرئيسيةبيانات النسب  الرئيسيةلبيانات المالية ا     

             *2018 7102* ديسمبر 12 7102    *2018 7102* )مليون لاير(ديسمبر  12 7102   

الخاصة العموالت دخل صافي 13,551 13,661** 14,372  العموالت الخاصةهامش صافي  %3.1 %3.0 %3.2  

الملكية حقوق متوسط على العائد %16.7 %16.0 %15.0  مخصصات لخسائر االئتمان 1,931 2,138 2,171  

األصول متوسط على العائد %2.1 %2.2 %2.2  صافي الدخل 9,416 9,721** 10,111  

المال رأس كفاية معدل %19.2 %17.8 %18.4 )لاير( ربحية السهم 4.71 4.90** 5.06    

x2.8 x2.8 x3.1 القيمة الدفترية مكرر )لاير(التوزيعات النقدية للسهم  1.60 1.70 2.20    

              
 * متوقعة

 

 * متوقعة 

 ** نتائج مبدئية
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  التجاري األهلي البنك

8003 الرابع الربع نتائج – إلحاقي قرير  

 

 السهم تصنيف

 ُمصّنف غير بيع حياد شراء

 المتوقعة العوائد إجمالي

 %08+ أكبر من

% و      08بين + المتوقعة العوائد إجمالي

- 08% 

 اقل من المتوقعة العوائد إجمالي

- 08% 
 مقيد/ المراجعة تحت

 

 أيضا   *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

 

لضمان أن الوقائع الواردة في هذا التقرير تم جمع المعلومات الواردة في هذا التقرير بحسن نية من مصادر عامة مختلفة يعتقد بأنه موثوق بها5 في حين اتخذت كل العناية المعقولة 

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

على أنه، عرض للبيع أو  د به أن يفسرالخصوص، الرياض المالية ال تتعهد أن المعلومات الواردة في هذا التقرير هي كاملة أو خالية من أي خطأ5 هذا التقرير ليس، وليس المقصو

ها هذا التقرير5 الرياض المالية تخلي تقديم عرض لشراء أية أوراق مالية5 وبناء عليه، فإنه يجب عدم االعتماد على دقة، و/أو عدالة ، و/أو اكتمال المعلومات التي يحتوي علي

ر أو محتوياته، و لن تكون الرياض المالية مس ولة ولن يكون أي من منسوبي الرياض المالية من مس وليتها وال تقبل أي التزام عن أي خسارة ناجمة عن أي استخدام لهذا التقري

لشركات التابعة او عمالئها قد يكون مدراء ، ومس ولين، و موظفين مس ولين في أي حال من األحوال عن محتويات هذا التقرير5 الرياض المالية أو موظفيها أو احد أو أكثر من ا

 .رات في األوراق المالية أو األصول األخرى المشار إليها في هذا التقريرلهم استثما

الي فهي عرضة للتغيير دون إشعار5 ليس هنالك اآلراء والتنب ات والتوقعات الواردة في هذا التقرير تمثل اآلراء الحالية لشركة الرياض المالية كما في تاريخ هذا التقرير فقط وبالت

محتملة فقط5 كما أن  أو األحداث المستقبلية سوف تكون متسقة مع أية آراء او التنب ات او التوقعات واردة في هذا التقرير، و ما ورد في التقرير يمثل نتيجةأي ضمان بأن النتائج 

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

لضرورة م شرا لألداء المستقبلي5 وفقا لذلك، يمكن القيمة ألي، أو الدخل من أي، من االستثمارات المشار إليها في هذا التقرير قد تتقلب و / أو تتأثر بالتغييرات5 األداء السابق ليس با

 .لمبلغ المستثمر في األصلللمستثمرين أن يحصلوا على ناتج أقل من ا

قرير تقديم مشورة في مجال االستثمار هذا التقرير يقدم معلومات ذات طابع عام وال يعتبر ظروف ، وأهداف ، ومستوى المخاطرة ألي مستثمر معين5 ولذلك، فإنه ال يقصد بهذا الت

صة و/أو االحتياجات الخاصة بالقارئ 5 قبل اتخاذ أي قرار بخصوص االستثمار يجب على القارئ وال يأخذ بعين االعتبار الوضع المالي الخاص و/أو األهداف االستثمارية الخا

ر 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 االستثما

  .ئما لجميع االشخاصاليكون مال

 .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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