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تراجع قليل عن توقعاتنا ولكن بدون تغيرات مفاجئة حتى اآلن

تراجع صافي ربح الربع االول عن توقعاتنا بنس�بة قليلة: اصدر بنك الجزيرة )تداول: ١020( نتائجه االولية للربع االول 

20١4، حيث حقق صافي ربح بقيمة ١٥9 مليون ر.س. )42.2 مليون دوالر امريكي، اقل من متوسط التوقعات بنسبة ١٥%، 

اقل من توقعاتنا بنس�بة 4%، نمو 0.6% عن الربع الس�ابق ؛ نمو١0% عن الربع المماثل من العام الس�ابق(، مشكالً بذلك نسبة 

تقارب 2١% من توقعاتنا لصافي ربح العام 20١4.

النمو الس�نوي القوي لهامش صافي ربح العموالت الخاصة: بل�غ اجمالي صافي ربح العموالت الخاصة في الربع األول 

20١٣ ما قيمته ٣22 مليون ر.س. )8٥.9 مليون دوالر امريكي، أعلى من توقعاتنا بنسبة 2%؛ تراجع ٣.١% عن الربع السابق، 

نمو 2١% عن الربع المماثل من العام السابق( لتمثل بذلك نسبة 62% من توقعاتنا إلجمالي صافي ربح العموالت الخاصة لهذا 

الربع )مقابل ٧0% للربع الرابع 20١٣ و60% للربع االول 20١٣( وبما يعادل 22% من توقعاتنا لصافي ربح العموالت الخاصة 

للعام 20١4. بلغ هامش صافي ربح العموالت الخاصة )تم حس�ابه على اس�اس متوسط اجمالي االصول( 2.١4%، حيث كان 

االقل من بين المصارف االسالمية المشابهة )بنك البالد: 2.4١%، مصرف االنماء: ٣.20% ومصرف الراجحي: ٣.44%(. تراجع 

هامش صافي ربح العموالت الخاصة للربع األول 20١4 بمقدار ١١ نقطة اساس عن الربع السابق )اقل من بنك البالد ومصرف 

الراجحي بمقدار 4٥ و49 نقطة اساس على التوالي واعلى من مصرف االنماء بمقدار 9 نقاط اساس(، وفي حين ارتفع بمقدار 

١١ نقطة اس�اس عن الربع المماثل من العام الس�ابق )اقل من بنك البالد ومصرف الراجحي ومصرف االنماء بمقدار 49 و4 

و2 نقطة اساس على التوالي(

نمو متوافق ألعمال البنك مع النمو في القطاع: إرتفع إجمالي موجودات بنك الجزيرة في الربع األول 20١4 بنسبة ١.١% 

عن الربع السابق وبحدود ١2% عن الربع المماثل من العام السابق، وكما إرتفعت محفظة صافي التمويل في هذا الربع بنسبة 

4.8% ع�ن الربع الس�ابق و١٣% عن الربع المماثل من العام الس�ابق. على الجانب اآلخر، زادت ودائ�ع العمالء في الربع األول 

20١4 بنس�بة 0.8% عن الربع الس�ابق وبنس�بة ١٧% عن الربع المماثل من العام الس�ابق. ونظراً لعدم وجود بيانات للقطاع 

حت�ى نهاي�ة فبراير 20١4 للمقارنة، فإن النمو لدى بنك الجزيرة أعلى بنس�ب قليلة عن قطاع المصارف )ارتفعت الموجودات 

والقروض والودائع بنس�ب ١١% و١2% و١4% على التوالي بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الس�ابق؛ المصدر: “مؤسس�ة 

النقد العربي الس�عودي” - س�اما(. بلغت نس�بة صافي التمويل إلى ودائع العمالء ٧6% في الربع األول 20١4 )مقابل ٧٣% 

في الربع الرابع 20١٣ و٧8% في الربع األول 20١٣(، بما يش�ير إلى وجود مجال لدعم نس�ب النمو برقم مزدوج في محفظة 

صاف�ي التمويل )معدل النمو الس�نوي المركب “المتوقع” خالل أعوام م�ن 20١٣ إلى 20١8: بحدود ١٣%(. بناًء على بيانات 

مؤسس�ة النقد العربي الس�عودي، لم يقم البنك بإفتتاح فروع جديدة )منذ نهاية عام 20١٣(، ولكنه أضاف ٣0 جهاز صراف 

آل�ي جدي�د )بحدود ١0% من أجهزة الصراف اآللي الجديدة في قطاع المصارف( و2٣2 من نقاط البيع )بحدود ٧% من نقاط 

البيع الجديدة للقطاع( خالل أول شهرين من عام 20١4.

نظرتن�ا: تتضمن أهم نقاط القوة لدى بنك الجزيرة ارتفاع مس�اهمة ربح صافي العم�والت الخاصة مع وجود فرصة، للتحكم 

بهيكل التكاليف )بلغت نسبة التكلفة إلى الربح ٥٧.2% في عام 20١٣. أما أهم مخاطر البنك فهي انخفاض مستوى الرسملة 

)نس�بة الش�ريحة االولى لعام 20١٣: ١2.2%؛ لعام 20١4 “متوق�ع”: ١١.9%( وارتفاع تكلفة الحصول على األموال )نس�بة 

الودائع تحت الطلب بحدود 40% إلى إجمالي الودائع مقارنة بنسبة 6١% لدى البنوك اإلسالمية المشابهة(، باإلضافة للتعرض 

لمخاطر تمويل تداول باألس�هم )8% من محفظة التمويل(. منذ بداية العام الحالي حتى اآلن، ارتفع س�هم بنك الجزيرة بنسبة 

١2.٧% مقارنة بارتفاع مؤش�ر المصارف الس�عودية بنسبة 9.6% وارتفاع مؤشر الس�وق الرئيسي بنسبة ١١.4%. يتم تداول 

س�هم بنك الجزيرة حالياً بمتوس�ط توقعات لمكرر القيمة الدفترية للعام الحالي يبلغ ١.9 مرة )توقعات الس�عودي الفرنس�ي 

كابيتال 2.0 مرة(، وهو أعلى من نفس المكرر للبنوك الس�عودية والخليجية البالغ ١.٥ مرة، نس�تمر في توصيتنا لس�هم بنك 

الجزيرة على أساس “احتفاظ” بسعر مستهدف ٣9 ر.س.
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إطار العمل بالتوصيات

رشاء: يويص املحلل برشاء السهم عندما يكون تقديرنا للقيمة العادلة للسهم أعىل من سعر السهم يف السوق بنسبة ١0% أو أكثر.

احتفاظ: يويص املحلل باالحتفاظ بالسهم عندما يكون تقديرنا للقيمة العادلة للسهم أعىل أو أقل بنسبة ١0% من سعر السهم يف السوق.

بيع: يويص املحلل ببيع السهم عندما يكون تقديرنا للقيمة العادلة للسهم أقل بنسبة ١0% أو أكثر من سعر السهم السائد يف السوق.
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دائرة األبحاث واملشورة 
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السعودي الفرنيس كابيتال 

مركز االتصال 

800 ١2٥ 9999

املوقع اإللكرتوني

www.sfc.sa

رشكة السعودي الفرنيس كابيتال ذ.م.م.

سجل تجاري رقم ١0١02٣۱2١٧، صندوق بريد 2٣4٥4، الرياض ١١426،
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اخالء املسؤولية

ت�م اع�داد هذا التقرير من قبل رشكة الس�عودي الفرنيس كابيتال، رشكة اس�تثمارية متخصصة لخدمات البنوك االس�تثمارية، ادارة األصول، الوس�اطة، األبحاث، 

وخدمات الحافظ األمني. يمكن أن يكون لرشكة السعودي الفرنيس كابيتال أو رشكتها التابعة عالقة بالرشكة محل هذا التقرير و/أو أوراقها املالية.

يعتم�د ه�ذا التقرير عىل املعلومات املتاحة للعم�وم والتي نعتقد بثقتها، ولكننا ال نقدمه�ا كمعلومات دقيقة أو مكتملة، وبالتايل ال يج�ب االتكال عليها كمعلومات 

متكامل�ة أو دقيق�ة. وعلي�ه، ال نقدم أو نضم�ن، ال رصاحة وال ضمناً، وينبغي أن ال يعول ع�ىل عدالة أو دقة أو اكتمال أو صحة املعلوم�ات واآلراء املتضمنة يف هذا 

التقرير.

تم اعداد هذا التقرير ألغراض املعلومات العامة فقط، وال يسمح بإعادة انتاجه أو توزيعه ألي شخص. ال يعترب هذا التقرير دعوة أو عرضاً لرشاء أو بيع أي أوراق 

مالية. لم يأخذ التقرير يف االعتبار موائمة االس�تثمار لطبيعة املس�تثمر. تحديداً، لم يتم خصيص هذا التقرير ليالئم أهداف استثمارية محددة، أو وضع مايل معني، 

أو درجة املخاطر املرغوبة، أو احتياجات أي ش�خص متلقي لهذا التقرير. تنصح رشكة الس�عودي الفرنيس كابيتال بش�دة أي مس�تثمر محتمل أن يطلب إرش�اد 

قانوني، محاس�بي ومايل لدى اتخاذ القرار حول االس�تثمار يف األوراق املالية ومالئمتها ملتطلباته/متطلباتها. تتضمن أي توصيات اس�تثمارية متضمنة يف التقرير 

املخاطر والعوائد املتوقعة.

إن رشكة السعودي الفرنيس كابيتال غري مسؤولة، بإجمايل القوانني واألنظمة املطبقة، عن أي خسارة ناتجة عن هذا التقرير أو أي من محتوياته أو ما يعلق به. قد 

ال تتحقق التوقعات املستقبلية الخاصة بالتوقعات املالية وتقديرات القيمة العادلة. إن جميع اآلراء والتقديرات املتضمنة يف التقرير تعتمد عىل رأي رشكة السعودي 

الفرنيس كابيتال بتاريخ اعداد التقرير، والتي يمكن أن تتغري دون إشعار. إن األداء املايض ألي استثمار ال يعكس بالرضورة النتائج املستقبلية. قيمة األوراق املالية، 

أو الدخل منها، أو أسعارها أو عمالتها، يمكن أن ترتفع أو تنخفض. من املحتمل أن يسرتجع املستثمر قيمة أقل من قيمة االستثمار الفعيل. أيضاً، يمكن أن يخضع 

االس�تثمار اىل رس�وم عىل االس�تثمار يف األوراق املالية. يمكن أن يؤدي التغري يف أسعار رصف العمالت اىل تغريات كبرية يف قيمة أو سعر أو الدخل من ورقة مالية. ال 

يسمح بإعادة انتاج هذا التقرير أو أي أجزاء منه دون الحصول عىل املوافقة الخطية من رشكة السعودي الفرنيس كابيتال. ال يجوز توزيع هذا التقرير أو نسخ منه 

خارج اململكة العربية السعودية حيث من املمكن أن يكون توزيعه ممنوع قانوناً. يجب عىل األشخاص مستلمي التقرير أن يكونوا عىل دراية بمثل هذا املنع وااللتزام 

مثل هذه القيود. باستالم هذا التقرير، يوافق املستلم عىل االلتزام بالقيود السابقة.
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