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 قفزة في الودائع

% 12مليون لاير، بارتفاع نسبته  634بصافي دخل يبلغ بشكل طفيف أعلن البنك العربي عن نتائج دون التوقعات 
 675كانت تقديراتنا تشير إلى بلوغه مستوى . على أساس ربعي% 18بينما تراجع بنسبة على أساس سنوي 

مليون لاير. أتى تحسن  703في حين أن متوسط توقعات المحللين كانت عند مستويات أعلى تبلغ  لاير مليون
ربحية السهم على إثر تحسن صافي دخل العموالت الخاصة بسبب تراجع مصاريف العموالت الخاصة وارتفاع 

اسي، وذلك بالرغم من ارتفاع المصاريف التشغيلية على إثر ارتفاع المخصصات. استطاع البنك الدخل غير األس
العربي أن ينمي قاعدة الودائع بشكل كبير خالل الربع بتركيبة أفضل لها، في حين تراجع صافي القروض مما أدى 

االستثمارات ارتفاعاً كبيراً  %. على الجانب اآلخر، شهدت83إلى تراجع معدل القروض إلى الودائع إلى مستوى 
لتخالف بذلك اتجاه القطاع، وذلك وسط إصدار الحكومة لسندات خالل الربع. يتداول السهم بالقرب من السعر 

 مرة. نبقي على توصيتنا بالحياد. 1.0يبلغ  2018لاير بمكرر قيمة دفترية متوقع لعام  27المستهدف البالغ 

 صافي دخل العموالت على إثر تحسن تكلفة الودائع نتحس
مليار لاير بارتفاع  1.2ليبلغ  2016شهد صافي دخل العموالت الخاصة تحسناً جيداً مقارنة بالربع الرابع من عام 

% على أساس سنوي بينما لم يشهد تغيراً يذكر على أساس ربعي، ليواكب بذلك اتجاه القطاع. اتى هذا 16نسبته 
سنوي نظراً لتدني معدالت الفائدة. باإلضافة إلى ذلك،  % على اساس39التحسن نتيجًة لتراجع تكلفة الودائع بنسبة 

فإن التحسن كان دون تغير يذكر لمستويات الودائع عن الربع الرابع من العام السابق، مما يشير إلى تحسن تركيبة 
% على اساس سنوي مما ادى 2بشكل طفيف بنسبة دخل العموالت الخاصة تراجع الودائع. على الجانب اآلخر، 

 .سع الهوامشإلى تو

 بشكل كبيرمعدل القروض إلى الودائع تراجع 
، استطاع البنك 2017مليار لاير من الودائع خالل الثالثة أرباع األولى من عام  7.4بعد خسارة ما يقارب من 

مليار لاير للودائع، مما ساهم في تراجع معدل القروض إلى  7.5عكس هذا االتجاه خالل الربع بإضافة يالعربي أن 
% في الربع السابق. لم يكن ذلك نتيجًة الرتفاع 90% من 83الودائع بشكل كبير. انخفض المعدل بشكل حاد إلى 

مليار لاير، بشكل  1.4الودائع فقط، بل كان لتراجع صافي القروض دور في ذلك. انخفض صافي القروض بمقدار 
عام، والذي من المحتمل أنه أثر على البنك  مخالف لتوقعاتنا باالرتفاع. تراجع نشاط اإلقراض في القطاع بشكل

 العربي أيضاً.

 المخصصات إثر على التشغيلية المصاريف ارتفاع
. لاير مليون 390 البالغة لتوقعاتنا مقارباً  سنوي أساس على% 6 بنسبة طفيفاً  ارتفاعاً  األساسي غير الدخل شهد

 أثر على المتاجرة، أغراض لغير المقتناة االستثمارات بيع أرباحك األخرى، اإليرادات مصادرطغى أثر ارتفاع 
 تراجع حيث الربعي األساس على اإليجابية بهذه ليس الوضع أن إال. القروض انخفاض وسط البنكية الرسوم تراجع
 سنوي أساس على% 14 بنسبة التشغيلية المصاريف ارتفعت أخرى، ناحية من%. 23 بنسبة األساسي غير الدخل
 مستوى قاربت أنها نقدر والتي رئيسي بشكل المخصصات ارتفاع نتيجة وذلك ربعي، أساس على% 5 وبنسبة
 .لاير مليون 350

 الدخل صافي تراجع
 ذلك يعود طفيف، بشكل لاير مليون 675 البالغة توقعاتنا دون، ليأتي بذلك لاير مليون 634 الدخل صافي بلغ

 عن% 18 بنسبة انخفضت نهاا إال سنوي أساس على% 12 بنسبة المخصصات مصاريف ارتفاع إلى كبير بشكل
 من بالقربحيث أنه يعد  مرة، 1.0 يبلغ 2018 لعام متوقع دفترية قيمة مكرر عند السهم يتداول. السابق الربع
 .بالحياد توصيتنا على نبقي. لاير 27البالغ  المستهدف السعر

 الوطني العربي البنك
 2017 الرابع الربعنتائج  – تقرير إلحاقي 

 
 

 العوائد المتوقعة إجمالي

 )لاير( 2018 فبراير 25 في سعرال 27.20

 العائد المتوقع لسعر السهم %(0.7)

 عائد األرباح الموزعة 4.8%

 إجمالي العوائد المتوقعة 4.0%
 

 بيانات السوق

 )لاير( أسبوعاً  52أعلى/أدنى سعر خالل   28.5/19.0

 )مليون لاير( القيمة السوقية 27,200

 )مليون سهم( األسهم المتداولة 1,000

48.3%  )األسهم الحرة(األسهم المتاحة للتداول  

 شهر( 12)متوسط حجم التداول اليومي  217,607

ARNB AB رمز بلومبيرغ 
 

 السهم السنوي أداء

 
 المصدر: بلومبيرغ

 

 

 

  (مليون لاير) 2017لعام  الرابعالربع  المعلنة المتوقعة

  العموالت دخل صافي 1,197 1,184

 جمالياإل التشغيلي الدخل 1,585 1,574

 الدخل صافي 634 675

 المحفظة اإلقراضية 114,543 122,367

 الودائع 136,048 134,548
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 التوصية حياد
لاير 27.00 شهر 12السعر المستهدف خالل    

 

الرئيسيةبيانات النسب  الرئيسيةالمالية  لبياناتا     

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

الفائدة صافي هامش %2.5 %2.8 %2.8 الخاصة العموالت دخل صافي 4,145 4,665** 4,854    

االئتمان لخسائر مخصصات 726 942 601  العائد على متوسط حقوق الملكية %12.0 %12.1 %13.2  

** 3,660  العائد على متوسط األصول %1.7 %1.9 %2.1  صافي الدخل 2,862 3,032

المال رأس كفاية معدل %16.5 %15.3 %16.3   3.66 ** )لاير( ربحية السهم 2.86 3.03  

x1.0 x1.1 x1.1 القيمة الدفترية مكرر )لاير( التوزيعات النقدية للسهم 0.90 1.20 1.30    

              
 * متوقعة  * متوقعة

 ** نتائج أولية
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الوطني عربيال البنك  

 2017 الرابع 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

غيير دون إشعار. ليس هنالك الي فهي عرضة للتاآلراء 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

 .فتراضات التي لم يتم التحقق منها والنتائج أو األحداث الفعلية في المستقبل قد تختلف بشكل كليهذه اآلراء، 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

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

لقارئ وضع المالي الخاص و/أو األهداف االستثمارية الخاصة و/أو االحتياجات الخاصة بالقارئ . قبل اتخاذ أي قرار بخصوص االستثمار يجب على اوال يأخذ بعين االعتبار ال

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

  .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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