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ال يجب أن يعتد به كحافز للشراء أو البيع أو إتخاذ أية قرارات تم إعداد هذا التقرير بواسطة إدارة البحوث بالشركة من مصادر متوفرة و متاحة للجميع علما بأن هذا التقرير 

ألية خسائر ناتجة عن إستخدام إستثمارية و أن ما به من آراء و معلومات في إعتقادنا إنها عادلة و دقيقة وقت نشرها. و إن إدارة البحوث ال تتحمل أي مسئولية نتيجة 
ية قرارات إستثمارية. برجاء العلم بأن تلك التوصية هي طبقا للتحليل المالي والذي يدرس القيمة العادلة للسهم، آخذا في اإلعتبار المعلومات الواردة في هذا التقرير في إتخاذ أ

 البورصة.للحظي في أرباح الشركة على المدى الطويل ويمكن أن تتعارض هذه التوصية مع توصية التحليل الفني والتي ال تأخذ في اإلعتبار إال الطلب والعرض ا

 التجاري أرباح....2019 في الدولي للتجاري مسبوق الغير األداء بعد
 2020 لعام األول الربع بنهاية تتراجع الدولي

 

  2020....أرباح التجاري الدولي تتراجع بنهاية الربع األول لعام 2019بعد األداء الغير مسبوق للتجاري الدولي في 
  "هل جائحة كورونا هي السبب فيما حدث...وكلمة السر "عبء اإلضمحالل عن خسائر اإلئتمان  

  2020إطالله علي نتائج أعمال التجاري الدولي خالل الربع األول من عام 
نتائج أعمال غير متوقعه، إذ إنخفضت صافي أرباح  2020بنهاية الربع األول لعام  (COMI.CA)أظهرت نتائج أعمال التجاري الدولي 

جنيه وذلك علي الرغم من نمو اإليرادات  مليار 2.6مليار جنيه مقارنة ب  2.4% علي أساس سنوي حيث بلغت 9البنك بمعدل 
مليار جنيه بنهاية الربع األول  6.7% علي أساس سنوي لتحقق 21اإلجماليه للبنك )عائد القروض + إيراد األتعاب والعموالت( بمعدل 

إيرادات عوائد القروض  مليار جنيه. مع األخذ في اإلعتبار إستحواذ 5.5مقارنة بنفس الفتره من العام السابق حيث بلغت  2020لعام 
 % من إجمالي اإليرادات والباقي من األتعاب والعموالت.90علي أكثر من 

% علي أساس سنوي حيث بلغت 15، إنخفضت تكلفة اإليرادات )تكلفة الودائع + مصروف األتعاب والعموالت( بمعدل ومن جانب آخر
مليار جنيه وكان ذلك بدعم من  5.5الفتره من العام السابق حيث بلغت مقارنة بنفس  2020مليار جنيه بنهاية الربع األول لعام  4.8

 %.2إنخفاض تكلفة الودائع بالرغم من نمو ودائع العمالء بمعدل 
مليار  2.6مليار جنيه مقارنة ب  2.4% علي أساس سنوي حيث بلغت 9وفي نهاية المطاف، إنخفضت صافي أرباح البنك بمعدل 

 جنيه.
 ا تبدل الحال من النمو في الربح التشغيلي إلي اإلنخفاض في صافي األرباح؟ويبقي السؤال...لماذ

ومن وجهة نظرنا، نري أن جائحة كورونا بدأت تلقي بظاللها فعليا علي اإلقتصاد المصري بصفة عامه وعلي القطاعات والشركات بصفة 
بنك المركزي بتأجيل أقساط القروض والتسهيالت االئتمانيه خاصة من وجود ضغوط علي القوي الشرائية لألفراد والمؤسسات ومن ثم قام ال

أشهر مما يمثل ضغط علي مصادر التمويل بالقطاع المصرفي. وتباعا لهذا التحليل وردا علي السؤال السابق فإن اإلجابه تكمن  6لمدة 
 في:

 "عبء اإلضمحالل عن خسائر االئتمان "قروض وتسهيالت للعمالء 
مليار جنيه بنهاية  1.3% علي أساس سنوي حيث بلغت 100محالل عن خسائر االئتمان بمعدل تالحظ لنا نمو عبء اإلض

 مليون جنيه خالل نفس الفتره من العام السابق.  635مقارنة ب  2020الربع األول لعام 
سائر حيث إنخفض عبء اإلضمحالل عن خ 2019مع العلم أنه كان من األسباب الداعمه إلنتعاشة صافي الربح بنهاية 

مليار جنيه بنهاية عام  3.1مقارنة ب 2019مليار جنيه بنهاية عام  1.4% علي أساس سنوي لتحقق 55اإلئتمان بمعدل 
2018. 

  عبء مخصصات أخري 
الربع مليون جنيه بنهاية  414% علي أساس سنوي حيث بلغت 202أيضا تالحظ لنا نمو عبء مخصصات أخري بمعدل 

 مليون جنيه خالل نفس الفتره من العام السابق. 137مقارنة ب  2020األول لعام 
 والسؤال اآلن، هل من المتوقع إستمرار هذه النتائج خالل الربع الثاني أو باألحري خالل النصف األول لهذا العام؟

الل التسعة أشهر األولي من العام المالي الحاليواإلجابه من وجهة نظرنا، أنه من المتوقع أن تستمر هذه النتائج علي األقل خ  

 
 



lh 

 
ال يجب أن يعتد به كحافز للشراء أو البيع أو إتخاذ أية قرارات تم إعداد هذا التقرير بواسطة إدارة البحوث بالشركة من مصادر متوفرة و متاحة للجميع علما بأن هذا التقرير 

ألية خسائر ناتجة عن إستخدام إستثمارية و أن ما به من آراء و معلومات في إعتقادنا إنها عادلة و دقيقة وقت نشرها. و إن إدارة البحوث ال تتحمل أي مسئولية نتيجة 
ية قرارات إستثمارية. برجاء العلم بأن تلك التوصية هي طبقا للتحليل المالي والذي يدرس القيمة العادلة للسهم، آخذا في اإلعتبار المعلومات الواردة في هذا التقرير في إتخاذ أ

 البورصة.للحظي في أرباح الشركة على المدى الطويل ويمكن أن تتعارض هذه التوصية مع توصية التحليل الفني والتي ال تأخذ في اإلعتبار إال الطلب والعرض ا

 التجاري أرباح....2019 في الدولي للتجاري مسبوق الغير األداء بعد
 2020 لعام األول الربع بنهاية تتراجع الدولي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قســــــم البــــــحوث
 

                                                                   مصطفى شفيع األستاذ /                                                                     
                                                                                                   أول   محلل مالي                                                           

       MShafie@arabeyaonline.com        
 

 األستاذ/ مايكل أرميا
  رئيس قسم التحليل الفنى

MArmia@arabeyaonline.com 
 

األستاذة / ريهام ياسر                     األستاذ/عمر حسين                   
األفراد رئيس إدارة مبيعات            المــــؤسسات  رئيس إدارة مبيعات                            
       OHussein@arabeyaonline.com                     RYasser@arabeyaonline.com 
 

ليلي طارق      األستاذة /               األستاذ / معتز عشماوي                
الفروع             –العضو المنتدب            العضو المنتدب                    
        MHassan@arabeyaonline.com              LTarek@arabeyaonline.com 
 

 

الموقع اإللكتروني الجديد للشركة  : www.arabeyaonline.com 
الموقع اإللكتروني الخاص بالتداول  www.aolbeg.com    
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