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 قطاع المصارف والخدمات المالية

 الجزيرة

حيييح حيصيف  يا ي   6132أعلن بنك الجزيرة عن نتائجه المالية األولية للربع األول من عام 

% عن الفترة المماثلية مين الي يام ال يابيف قيريي ية مين 26مليون ريال بارتفاع  183ربح بلغ 

مليون رييال  ايا يي  ي  بليك بئيسيل رئييي ي  تي يصيييف ميسيااي   163توق اتنا ال الغة 

وبياايتيثينيا   مليون ريال ناتجة عن بيع أرض مملوكة له    مدينة الج ييل  612ااتثنائية بي 

ميليييون  366المساا  االاتثنائية يص ح  ا   الدخل الم صف من ال مليات التئغيلية  

% عن نفس الفترة من ال ام ال ابف جا   ذا االنخفاض  ب ي ي  تيراجيع 63ريال بانخفاض 

 ا   دخل ال موالت الخا ة و ا   دخل المتاجرة   بينما انخفضت ميخيصيس خ يائير 

 االئتمان    جان  مصاريف ال مليات 

ميليييون رييال  161بلغ  ا   دخل ال موالت الخا ة خالل الربع األول من ال ام الي يالي  

% عن الربع المماثل من ال ام ال ابف حيح بلغ  يه  ا   دخل ال موالت 2 2بانخفاض  

وحصف  اجمال  دخل ال مليات )ب د اات  ياد اليميسيااي  االايتيثينيائييية   مليون ريال   122

مليون ريال للربع المماثيل مين الي يام  263مليون ريال مصابل  423% لي لغ 2 2انخفاًضا بي 

 ال ابف 

ميليييار  6 33ملييار رييال ميصيابيل  1 31% لت لغ 6 4ارتف ت م فظة الصروض والتمويل ب 

 2 41% ليتي يليغ 6 8ريال لنفس الفترة من ال ام ال ابف  بينما انخفضت ودائع ال مال  بيي 

 2 31  وبيليغيت االايتيثيميارات 6134مليار ريال للفترة المماثلة من  4 44مليار ريال مصابل 

مليييار رييال لينيفيس اليفيتيرة مين  4 33مليار ريال خالل الربع األول من ال ام ال ال  مصابل 

% عين اليربيع 1 4%  وانيخيفيج اجيميالي  اليميوجيودات بيي 8 38ال ام ال ابف بارتفاع بليغ 

 مليار ريال  6 24المماثل من ال ام ال ابف لت لغ 

ميليييون رييال  وبيتي يييييد اليميسيااي   163جا ت نتائج ال نك قري ة مين تيوقي ياتينيا الي ياليغية 

%  وارتف ت ن  ة الصيروض الي  63االاتثنائية نجد ان  ا   أرباح المصرف انخفج بي 

% لينيفيس اليفيتيرة مين الي يام ال يابيف  ونيتيج بليك  63% مصارنة بي 86الودائع لتصل ال  

 % لنفس الفترة 6 4% و ارتفاع الصروض بي 6 8بئسل رئي   من انخفاض الودائع بي 

   ضو  المتغيرات االقتصادية وتوق اتنا بت اطؤ نمو الودائع  ي  اليصيطياع اليميصير ي  

قمنا بمراج ة توق اتنا الم تص لية ألدا  بنك الجزيرة لل نوات الصادمة من حيح اإليرادات 

رييال الي  11 32ونمو الصروض والودائع  وبالتال  خفضنا تصيييمينيا ل يليي اليجيزييرة مين 

 ريال  61 33

 

 ترك   دعف

 مدير األب اث والمئورة

TFadaak@albilad-capital.com 

 ا يد الغامدي

 م لل مال  

sialghamdi@albilad-capital.com 

 

 حياد                 التو ية
 61 33 الصيمة ال ادلة )ريال 

 83 31 )ريال  6132أبريل  31ال  ر كما    

 %6 2 ال ائد المتوقع

  بيانات الئركة

 SE.1150 رمز تداول

 33.20 أا وع )ريال  46أعل  ا ر لي 

 11.50 أا وع )ريال  46أدن  ا ر لي 

 -14.8% التغير من أول ال ام

 7,573 أشلر )ألف الي  1متواط حجي التداول لي 

 5,536 الراملة ال وقية )مليون ريال 

 1,476 الراملة ال وقية )مليون دوالر 

 400 األالي المصدرة )مليون الي 

  % 4ك ار الم ا مين )أكثر من 

 6.59% شركة ات اد األخوة للتنمية

 5.83% ال نك األ ل  ال اك تان 

 5.00%  الح ع دالله م مد كامل

أسبوع 25حركة السهم خالل   

 تطور إجمالي دخل العمليات )مليون ريال( مع هامش الربح
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 مؤشر تداول قطاع المصارف الجزيرة

 المصدر: تداول
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  ام  الربح اجمال  دخل ال مليات

 المصدر: الصوائي المالية لل نك  تصديرات أب اث ال الد المالية

 المصدر: الصوائي المالية لل نك  تصديرات أب اث ال الد المالية

دي م ر  -نلاية ال ام المال    6134A 6132E 6136F 6138F 

  632382  282168  242422  212623 اجمال  الموجودات )مليون ريال 

  412312  432121  322263  432422 اجمال  الودائع )مليون ريال 

  382118  322133  332134  332821  ا   الصروض )مليون ريال 

  312842  312638  312236  332616 االاتثمارات2  ا   )مليون ريال 

%81 6  ام  ال ائد  1 12%  1 66%  1 36%  

%1 83  ا   الصروض / الودائع   84 8%  82 2%  86 4%  

%361 م دل التغطية  336%  316%  311%  

%2 1 الصروض الغير عاملة / اجمال  الصروض  1 2%  1 2%  1 2%  

 14 6 32 8 83 2 11 3 مضاعف الرب ية

-  عائد التوزي ات  - - - 

 46 1 26 1 26 1 64 1 مضاعف الصيمة الد ترية

%8 31 نمو  ا   دخل ال موالت الخا ة  33 1%  31 6%  8 2%  

http://www.twitter.com/AlbiladCapital
https://www.youtube.com/channel/UC4_HMjXlQpVHOzx0ZTEt15A
https://www.linkedin.com/company/albilad-capital
https://plus.google.com/b/106565436579351885989/106565436579351885989/about
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 قطاع المصارف والخدمات المالية

 الجزيرة

 نلائية للصوائي المالية ال قد تختلف طريصة عرض بيانات الصوائي المالية    التصرير عن الطريصة الت  تت  لا الئركة  ولسن ال تأثير من  ذا االختالف عل  النتيجة

A  لية   :E  تصديرية :F متوق ة : 

 6133A 6134A 6132E 6136F 6138F قائمة الدخل )مليون ريال 

  62661  62463  62162  62314  32244 دخل ال موالت الخا ة

  486  423  433  414  431 مصاريف ال موالت الخا ة

  62318  32221  32686  32213  32334  ا   دخل ال موالت الخا ة

  236  232  428  211  238 االت اب والراوم   ا  

  331  314  22  21  46 متاجرة ال مالت   ا  

  31  36  36  33  11 متاجرة   ا  

  64  63  66  36  32 أخرى

  62211  62663  62431  62132  62662 اجمال  دخل ال مليات

  32186  32113  261  212  666 روات  ومصاريف الموظفين

  326  342  332  312  331 مصاريف ايجار 

  311  21  82  62  62 االاتلالكات واإلطفا ات

  231  483  462  321  123 مصاريف ادارية وعمومية أخرى

  261  842  666  623  246  ا   الدخل ق ل المخصصات

  388  381  366  41  181 مخصصات

  684  262  214  633  422  ا   الدخل ق ل ال نود الغير اعتيادية

 - -  612  461 - ربح من بيع أرض

  684  262  831  32683  422  ا   الدخل ب د ال نود الغير اعتيادية

  1  1  1  1  3 ال صة    دخل )خ ارة  شركة زميلة

  684  262  831  32686  466  ا   الدخل الصابل للتوزيع

      

 6133A 6134A 6132E 6136F 6138F قائمة المركز المال  )مليون ريال 

  312162  22643  82668  82361  332323 نصد وأر دة لدى مؤا ة النصد والمؤا ات األخرى

  312842  312638  312236  332616  332114 االاتثمارات بالصا  

  382118  322133  332134  332821  332634 قروض والف بالصا  

  312  313  313  368  362 ااتثمار    شركة زميلة

  32321  32188  32136  661  32642  ا   الموجودات الثابتة

  32661  32331  32112  268  32362 موجودات أخرى

  632382  282168  242422  212623  222443 اجمال  الموجودات

      

  32121  12281  12632  32144  12612 مطلوبات لدى مؤا ة النصد والمؤا ات المالية األخرى

  432234  412312  432121  322263  432422 ودائع ال مال 

  32323  32181  32646  32361  32121 مطلوبات أخرى

  32111  32111  32111  32111  32111  سوك ثانوية مصدرة

  232813  422364  462122  442843  212122 اجمال  المطلوبات

  22288  82211  82666  62331  22348 حصوق الم ا مين

  632382  282168  242422  212623  222443 اجمال  المطلوبات وحصوق الم ا مين

 المصدر: الصوائي المالية لل نك  تصديرات أب اث ال الد المالية
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 قطاع المصارف والخدمات المالية

 الجزيرة

 شرح نظام التصنيف    ال الد المالية

الوة عل  بلك  يصوم نظام التصييي وع ت تخدم ال الد المالية  يسل التصييي الخاص بلا من ثالث ط صات وت تمد التو يات عل  ال يانات السمية والسيفية الت  يجم لا الم للون 

 الل وط /ودلدينا بإدراج األالي المغطاة ضمن احدى مناطف التو ية التالية بناً  عل  ا ر اإلغالق   والصيمة ال ادلة الت  ن دد ا  وامسانية الص 

 % 31الصيمة ال ادلة تزيد عل  ال  ر ال ال  بأكثر من   :زيادة المراكز

 % 31الصيمة ال ادلة تزيد أو تصل عن ال  ر ال ال  بأقل من    حياد:

 % 31الصيمة ال ادلة تصل عن ال  ر ال ال  بأكثر من   تخفيض المراكز: 

وف ظر لي يتي ت ديد قيمة عادلة النتظار مزيد من الت ليل أو ال يانات أو قوائي مالية تفصيلية أو وجود تغيير جو ري    أدا  الئركة أو تغير تحت المراجعة:

 ال وق أو أية أا اب أخرى خا ة بأب اث ال الد المالية 

 

 ال الد المالية
 

 خدمة ال مال 
 clientservices@albilad-capital.com ال ريد االلسترون :

 2888 – 611 – 33 – 222+ اإلدارة ال امة:

 1113 – 332 – 811 اللاتف المجان :
 
 
 
 

 ادارة األ ول
 abicasset@albilad-capital.com ال ريد االلسترون :

 6280 – 290 – 33 – 222+   اتف:
 
 

 

 
 
 

 ادارة األب اث والمئورة
 research@ albilad-capital.com ال ريد اإللسترون :

 6250 – 290 – 33 – 222+   اتف:

 capital.com/research-www.albilad الموقع عل  الئ سة:

 

  ادارة الوااطة
 abicctu@albilad-capital.com ال ريد االلسترون :

 6230 – 290 – 33 – 222+   اتف:

 

 المصر ية االاتثمارية
 investment.banking@albilad-capital.com ال ريد االلسترون :

 6256 – 290 – 33 – 222+   اتف:

 اخال  الم ؤولية

لييية وميدييرييليا وميوظيفيييليا ال ليميابذلت شركة ال الد المالية أقص  جلد للتأكد من أن م توى الم لومات المذكورة     ذا التصرير   ي ة ودقيصة ومع بلك  إن شركة ال يالد ا

  عن بلكجة يصدمون أي ضمانات أو ت لدات  راحة أو ضمنًا بئأن م تويات التصرير وال يت ملون بطريصة م اشرة أو غير م اشرة أي م ؤولية قانونية نات

األغيراض دون اليميوا يصية اليخيطييية  مين ال يجوز اعادة ن خ أو اعادة توزيع أو اراال  ذا التصرير بطريصة م اشرة او غير م اشرة ألي شخس آخر أو نئره كليًا أو جيزئيييًا ألي غيرض 

   الم  صة من شركة ال الد المالية

 كما نلفت االنت اه بأن  ذه الم لومات ال تئسل تو ية بئرا  أو بيع أوراق مالية أو التخاب قرار ااتثماري 

  ي ت ر أي اجرا  ااتثماري يتخذه الم تثمر بناً  عل   ذا التصرير اواً  كان كليًا أو جزئيًا  و م ؤوليته الساملة وحده

 يتيئيار اايتيثيمياري ميؤ يل قي يل   مليس اللدف من  ذا التصرير أن ي تخدم أو ي ت ر مئورة أو خياًرا أو أي اجرا  آخر يمسن أن يت صف م تص ال  لذلك  إننا نينيصيح بياليرجيوع الي

  االاتثمار    مثل  ذه األدوات االاتثمارية

 ت تفظ شركة ال الد المالية بجميع ال صوق المرت طة بلذا التصرير 

 

 18311–16تصريح  يئة ال وق المالية رقي 

file://Albilad.com/entfs/CorpFS_ABIC/Research%20and%20Advisory/www.albilad-capital.com/research

