
 
 

 
 

 بنك الجزيرة 

1024 ألولانتائج الربع  –تقرير إلحاقي  

 لاير  35 شهر 21السعر المستهدف خالل                                                                   البيع

  بسبب تباطؤ النموغير مبرر  مكرر ربحية

التقديرات، إال  التشغيلي الدخل إبريل. بينما فاق -25سوق بتاريخ بعد إغالق ال 1024األولية للربع األول من عام  أعلن بنك الجزيرة عن نتائجه
% مقارنًة بالفترة المماثلة من العام السابق، و نمو 20لاير للسهم ) بنمو قدره  0.53ربحية السهم دون التقديرات حيث بلغت  أتتأنه مرةً أخرى 

لاير للسهم على  0.61و لاير للسهم  0.62التي كانت تشير إلى تحقيق  وتقديرات المحللين % مقارنًة بالربع السابق( مقابل تقديراتنا6قدره 
مليون سهم. و من المرجح أن  400مليون سهم إلى  300فع عدد أسهم البنك من من شأنها ربمقدار الثلث المقترحة زيادة رأس المال التوالي. 

 للسهم، و بتنترار لاير 0.50  نقديةالتوزيعات ببلوغ التقديراتنا  حالياً نبقي على. 1024تؤثر هذه الزيادة على التوزيعات النقدية خالل عام 
في األرباع القادمة. نكرر توصيتنا بالبيع و بسعر  مكرر الربحية بشكل سلبي إصدار أسهم المنحة. النمو المتباطئ من شأنه أن يؤثر على

 . 1024مكرر ربحية لمجمل تقديراتنا لعام  24.1مثل الذي ي و لاير للسهم، 35مستهدف يبلغ 

 الهوامش ُترهر مرونة أكبر

مليار  36.1لتبلغ  السابق()مقارنًة بالفترة المماثلة من العام  % على التوالي21% و 23دار  من القروو و ودائع العمالن نمواً بمقالً أرهرت كُ 
 (مقارنًة بالفترة المماثلة من العام السابق)% 12بنسبة  العموالتدخل التوالي. بينما خالل نفس الفترة، نما صافي  مليار لاير على 5..4لاير و 

 بقدرته علىأن بنك الجزيرة يتميز بين أقرانة  إلىبقاً كنا قد أشرنا سا. استقرار هوامشهمليون لاير مما يدل على أن البنك يحافر على  311ليبلغ 
على مقارنة بالربع السابق % 3بنسبة العموالت انخفو صافي دخل كما . هوامشه الربحية مع المحافرة علىالتوسع في ميزانيتة العمومية 

 في نهاية الربع.  محفرة التمويل في نموالنتج عن حتمل أنه من الموالذي %، 14% إلى 12من إلى ودائع القروو الرغم من زيادة نسبة 

 الوساطة قطاعقرايية بدعم من اإلارتفاع الدخل من العمليات غير 

 215% مقارنة بالربع السابق لتبلغ 35% مقارنًة بالفترة المماثلة من العام السابق و نمو قدره 20بنسبة قرايية اإلغير خل من العمليات نما الد
لوساطة خالل قطاع االنشاط القوي لذلك بسبب مليون لاير، و من المرجح أن  251تقديراتنا التي كانت تشير إلى بلوغها مليون لاير والتي فاقت 

 416% مقارنًة بالربع السابق( ليفوق تقديراتنا التي كانت تشير إلى بلوغه 1مليون لاير )بنمو قدره  521حقق الدخل التشغيلي الربع األول. 
 مليون لاير.  511المحللين التي كانت تشير إلى تحقيق دون تقديرات  بشكل طفيف لكن ، ومليون لاير

 ارتفاع المخصصات بشكل غير متوقع

ب أن البنك سوف يجن كانت تقديراتنا تشير إلى .1023% بنهاية عام 254ة التغطية % و نسب2.1في تحصيلها  الديون المكشوكنسبة بلغت 
مليون لاير. يبدو أن  10 مبلغ قام بتجنيبقد تقديراتنا األولية تشير إلى أن بنك الجزيرة كمخصص لخسائر اإلئتمان، بينما مليون لاير  .5مبلغ 

 تنخفاو جودة القروو خالل األرباع القادمة. ب% ربما بسبب أنها تتوقع 250البنوك تتجه إلى رفع مستويات التغطية فوق مستوى 

 تمرًة أخرى.. صافي الدخل دون التقديرا

صافي  انخفو حيثبعد أن حقق البنك صافي دخل دون التوقعات في الربع السابق، ها هو بنك الجزيرة يحقق نتائج دون التقديرات مرةً أخرى 
 تقديراتنا عن% مقارنًة بالربع السابق( 6% مقارنًة بالفترة المماثلة من العام السابق، ونمو قدره 20مليون لاير ) بنمو قدره  251 البالغ الدخل

 مليون لاير على التوالي.  2.6مليون لاير و  2.1 هوتقديرات المحللين التي كانت تشير إلى تحقيق

 ، نكرر البيعمبررغير  مكرر الربحيةاالتجاه الهابط يجعل 

، بنسبة أعلى من متوسط القطاع فرة القروومحنشاط في العام المايي عندما كان بنك الجزيرة يزيد من  مكرر الربحية قبولكان من الممكن 
رتفاع إ على الرغم منغير مبرر  1024مره لمجمل تقديراتنا لعام  2..2لكن بسبب تباطؤ نمو األصول نعتقد أن مكرر ربحية السهم البالغ 

 صيتنا بالبيع.  من اإلنخفايات في دخل العموالت الخاصة خالل األرباع القادمة و نكرر تو اً مزيدأن يكون هناك قطاع الوساطة. نتوقع من  الدخل
 

 

  

األساسية المالية البيانات  

6102*  6105*  6104*  6103** ديسمبر )مليون لاير(  30السنة المالية تنتهي في    

  صافي الدخل 651 706 776 921 

قبل خصم المخصصات دخلال 136 198 202 207  

صافي الفائدةهامش  2.3% 2.2% 2.2% 2.3%  

 نسبة التكاليف إلى اإليرادات  57% 54% 53% 50%

 نسبة تغطية الديون المشكوك في تحصيلها 154% 159% 161% 165%

 متوسط العائد على األصول  1.2% 1.1% 1.1% 1.2%

 متوسط العائد على حقوق الملكية  12% 12% 12% 12%

 معدل كفاية رأس المال 15.0% 14.2% 14.3% 14.1%

  (ربحية السهم )لاير 2.17 2.35 2.58 3.07

(أرباح السهم الموزعة )لاير - 0.50 0.50 0.50  

للسهم القيمة الدفترية 19.10 21.46 23.49 25.99  

13.9x 16.4x 18.1x 19.6x السعر/ األرباح 

1.6x 1.8x 2.0x 2.2x السعر/ القيمة الدفترية 

1024 -إبريل -26  

 
 إجمالي العوائد المتوقعة

لاير 41.50 1024 -إبريل -25 في السعر   

(21.1)%  العائد المتوقع لسعر السهم 

2.1% األرباح الموزعة عائد   

(26.5)%  إجمالي العوائد المتوقعة 
 

 بيانات السوق

لاير  15.40/ 44.00 أسبوعاً  51أعلى/أدنى سعر خالل    

مليون لاير 217150  القيمة السوقية 

مليون 300  األسهم المتداولة 

.1.1%  األسهم المتاحة للتداول )األسهم الحرة( 

27016 
 21متوسط حجم التداول اليومي )

 شهرا باآلالف(

0.1%  الوزن في المؤشر العام السعودي 

1010.SE  رويترزرمز الشركة في  

BJAZ AB رمز الشركة في بلومبيرغ 
 

السهمأداء   

 

 المصدر: بلومبيرغ
 

المصارف مؤشر 

 والخدمات المالية

 مؤشر
 تداول العام

بنك 

 الجزيرة
 

1024 -إبريل-25 41.50 17505 2175.2  

 إجمالي التغير

شهور 6  34.1%  19.1%  10.6%  

 سنة  58.6%  33.0%  30.0%

ناسنت 55.1% 29.3% 15.3%  
 

 المعلنة      المتوقعة
 األولنتائج الربع 

)مليون لاير(  6104  

 دخل العموالت الخاصة  322 337

 الدخل التشغيلي  517  496

الدخل صافي 159  182  

 القروو 36,683 35,614

 ودائع العمالن 48,468 49,477

(لايرربحية السهم ) 0.53 0.61  
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 إبـراهـيم الحـربـي
ibrahim.a.al-harbi@riyadcapital.com 

+966-1-203-6841 
 
 

 عاصم بختيار، سي إف ايه
asim.bukhtiar@riyadcapital.com 

+966-1-203-6861 
 

 

الرياو المالية تعمل بموجب ترخيص هيئة السوق  شركة

(07070-37المالية السعودية )رقم   

**معلنة  - متوقعة*  
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(03030-73 رقم) ةالسعودي يةالمال سوقال ةهيئ ترخيص بموجب تعمل المالية الرياو شركة  

 السهم تصنيف

 ُمصنّف غير بيع احتفاظ شراء قوي شراء

 المتوقعة اإليرادات إجمالي

 ≤ 25% 

 المتوقعة اإليرادات إجمالي

≤ 15% 

 المتوقعة اإليرادات إجمالي

> 15% 
 مقيد/ المراجعة تحت فيه مبالغ سعر

 

 الرئيسي المكتب

 المالية الرياض

 61112 بريد صندوق

 11431 الرياض

 السعودية العربية المملكة

 الهاتف

800 124 0010 

 اإللكتروني الموقع

www.riyadcapital.com 

 اإللكتروني البريد

research@riyadcapital.com 

 

 بيان إخالء المسؤولية

ل أو بأية طريقة، بدون موافقة كتابية تم إعداد هذا المستند البحثي الستخدام عمالء الرياض المالية، وال يجوز إعادة توزيعه أو نقله، أو نشره، كليًا أو جزئيًا، أو بأي شك

المستند البحثي، ومراجعته موافقة من جانبك على عدم إعادة توزيع أو نقل، أو نشر المحتويات، أو اآلراء، أو يشكل استالم هذا  رياض المالية.الصريحة من 

وقد تم الحصول على المعلومات الواردة في  االستنتاجات، أو المعلومات الواردة في هذا المستند لآلخرين قبل نشر تلك المعلومات بشكل عام من قبل الرياض المالية.

يما يتعلق بالبيانات، لمستند من مصادر عامة متنوعة نعتقد بأنها موثوقة، لكننا ال نضمن دقتها، وال تقدم الرياض المالية أي تعهدات، أو ضمانات من أي نوع فهذا ا

وفر هذا المستند البحثي سوى معلومات وال ي والمعلومات المقدمة، وال تتعهد الرياض المالية، بأن محتوى هذا المستند من المعلومات مستوف أو خال من أي خطأ.

ك السندات أو وال تشكل أية معلومات، أو أي رأي معلن عرضاً، أو دعوة لتقديم عرض، أو شراء، أو بيع أي سندات، أو منتجات استثمارية أخرى متعلقة بتل عامة،

وضع مالي، أو احتياجات خاصة بأي شخص  يضع في اعتباره أهداف استثمارية، أووال يقصد بهذا المستند تقديم استشارة استثمارية شخصية، كما أنه ال  االستثمارات.

 بعينه قد يتلقى هذا المستند.

االستثمار في أي سندات، أو استثمارات، أو استراتيجيات استثمارية  مالئمةيجب على المستثمرين السعي للحصول على استشارة مالية، أو قانونية، أو ضريبية بشأن 

كما ينبغي أن يراعي المستثمرين أن  اقشتها، أو التوصية بها في هذا المستند، ويجب عليهم تفهم أن البيانات الخاصة بالتوقعات المستقبلية قد ال تتحقق،أخرى تمت من

وبناء عليه، فقد يحصل  تفع، أو تهبط.، إن وجد، وأن قيمة مثل تلك السندات، واالستثمارات قد ترأو االستثمارات األخرى قد يتذبذبالدخل المتحقق من تلك السندات، 

وقد يكون للرياض المالية أو الموظفين لديها )بما في ذلك المحللين البحثيين( حصة مالية في سندات الُمصدِّر  المستثمرون على أموال أقل مما استثمروه بالفعل.

أية خسارة، أو أضرار قد ينشآن، بشكل مباشر أو غير مباشر، عن أي استخدام  وال تتحمل الرياض المالية مسؤولية )الُمصدِّرين(، أو االستثمارات ذات الصلة.

 للمعلومات الواردة في هذا المستند البحثي، وقد يخضع هذا المستند البحثي للتغير بدون إشعار مسبق.
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