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 قطاع المصارف والخدمات المالية

 اإلنماء

حيث حقققص فقارقح ربق   1122عام من  األولعن النتائج المالية للربع  مصرف اإلنماءأعلن 

% عن الفترة المماثلة من العقام الاقابقص وبقارتقفقاع 2131مليون ريال بارتفاع بلغ  192قدره 

 192جاءت النتائج قريبة من توققعقاتقنقا القبقالق قة قد 3 و1122% عن الربع الرابع من عام 231

 مليون ريال3 

% عن نقفقا القفقتقرة مقن 132مليون ريال بارتفاع  117بل ت األرباح التش يلية للربع األول 

% لقيقصقل الق  132العام الاابص نتيجة ارتفاع فارح الدخل من االستثمار والقتقمقويقل بقق 

 مليون ريال3 289

 1122و سجل مصرف اإلنماء انخفاًضا رح مصاريف العمليات خالل الربع األول من عقام 

 % وذلك بشكل رئياح من انخفاض مخصص خاائر االئتمان223بق 

مقلقيقون ريقال بقانقخقفقاض  6,405بل ت االستثمارات بنهاية الربع األول من العقام القلقالقح 

% لقتقبقلقغ 832% عن نفا الفترة من العام الاابص وارتفعت مقلقفقاقة القققروض بقق 1132

% 932مليون ريال بارتفاع  91,611مليون ريال ليبلغ إجمالح موجودات المصرف  60,250

% عقن نقفقا 2232رح حين ارتفعت ودائقع القعقمقالء بقق  1122عن نفا الفترة من العام 

 مليون ريال3  68,785الفترة من العام الاابص لتبلغ 

 192مليون ريال وجاءت مقاربة من توقعاتنا البال قة  192أرباح المصرف للربع األول بل ت 

% وهو أعقلق  مقن 8322مليون3 ويبدوا أن تاارع نمو القروض قد عاود االرتفاع حيث بلغ 

%3 بقيقنقمقا لقظ نقلقلقا تاقارًعقا رقح نقمقو 232والذي بلقغ  1122معدل النمو الانوي لعام 

% وهقو مقققار  2232الودائع حيث بلغ معدل النمو خالل الربع األول مقن القعقام القلقالقح 

ونعتقد أن استمرار افدار الاندات اللكومية سيقغق ق   1122لمعدل النمو الانوي رح 

عل  الودائع رح القطاع المصررح، من جانب آخر نرى أثر ررع الفائدة عل  فقارقح دخقل 

% مققارنقة بقالقربقع القمقمقاثقل مقن القعقام 132العموالت الخافة للمصرف والتح ارتفعت بق 

 الاابص3

رح ضوء المت يرات االقتصادية وتوقعاتنا بتباطؤ نمو الودائع رح القققطقاع القمقصقررقح   

قمنا بمراجعة توقعاتنا الماتقبلية ألداء مصقرف اإلنقمقاء لقلقاقنقوات القققادمقة مقن حقيقث 

إل   28311اإليرادات ونمو القروض والودائع، وبالتالح خفغنا تقييمنا لاهظ اإلنماء من 

 ريااًل للاهظ3 27321

 

 تركح ردعص

 مدير األبلاث والمشورة

TFadaak@albilad-capital.com 

 سعيد ال امدي

 مللل مالح 

sialghamdi@albilad-capital.com 

 

 زيادة المراكز التوفية
 27321 القيمة العادلة )ريال(

 21311 )ريال( 1122أبريل  21الاعر كما رح 

 %2132 العائد المتوقع

  بيانات الشركة

 SE.1150 رمز تداول

 25.00 أسبوع )ريال( 21أعل  سعر لق 

 11.80 أسبوع )ريال( 21أدن  سعر لق 

 -12.4% الت ير من أول العام

 58,825 أشهر )ألف سهظ( 1متوس  حجظ التداول لق 

 19,800 الرسملة الاوقية )مليون ريال(

 5,280 الرسملة الاوقية )مليون دوالر(

 1,500 األسهظ المصدرة )مليون سهظ(

  %(2كبار المااهمين )أكثر من 

 10.71% المؤساة العامة للتقاعد

 10.00% فندوق االستثمارات العامة

 5.10% المؤساة العامة للتأمينات االجتماعية

أسبوع 25حركة السهم خالل   

 تطور إجمالي دخل العمليات )مليون ريال( مع هامش الربح
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ديامبر  -نهاية العام المالح   1122A 1122E 1121F 1128F 

  109,257  102,826  95,450  88,725 إجمالح الموجودات )مليون ريال(

  81,000  77,143  72,096  65,542 إجمالح الودائع )مليون ريال(

  72,031  68,473  63,541  56,570 فارح القروض )مليون ريال(

  10,625  8,709  6,598  6,468 االستثمارات, فارح )مليون ريال(

 3.20% 3.17% 3.12% 3.08% هام  العائد

 89% 89% 88% 86% فارح القروض / الودائع 

 2.40 2.30 2.18 2.10 معدل الت طية

%138 القروض ال ير عاملة / إجمالح القروض  139%  231%  232%  

 831 2131 22312 21328 مغاعف الربلية

%732 عائد التوزيعات  732%  732%  732%  

 1381 1388 1391 2312 مغاعف القيمة الدرترية

%21 نمو فارح دخل العموالت الخافة  22%  21%  8%  

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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 نهائية للقوائظ المالية3ال قد تختلف طريقة عرض بيانات القوائظ المالية رح التقرير عن الطريقة التح تتبعها الشركة3 ولكن ال تأثير من هذا االختالف عل  النتيجة

A ،رعلية :E ،تقديرية :F3متوقعة : 

 1127A 1122A 1122E 1121F 1128F قائمة الدخل )مليون ريال(

  3,396  3,150  2,876  2,547  2,286 دخل العموالت الخافة

  397  374  350  268  211 مصاريف العموالت الخافة

  2,999  2,776  2,526  2,279  2,075 فارح دخل العموالت الخافة

  927  820  713  620  396 االتعا  والرسوم، فارح

  163  141  118  94  57 متاجرة العمالت، فارح

  83  76  70  70  91 أخرى

  4,171  3,814  3,427  3,063  2,620 إجمالح دخل العمليات

  836  796  737  670  637 رواتب ومصاريف الموظفين

  169  156  143  128  108 مصاريف إيجار 

  206  191  177  161  154 االستهالكات واإلطفاءات

  397  375  347  316  286 مصاريف إدارية وعمومية أخرى

  2,563  2,296  2,023  1,789  1,435 فارح الدخل قبل المخصصات

  336  341  308  308  162 مخصصات

  2,227  1,955  1,715  1,481  1,273 فارح الدخل بعد المخصصات

 (10) (10) (10) (11) (9) اللصة رح دخل )خاارة( شركة زميلة

  2,217  1,945  1,705  1,470  1,264 فارح الدخل القابل للتوزيع

      

 1127A 1122A 1122E 1121F 1128F قائمة المركز المالح )مليون ريال(

  22,236  21,576  21,520  22,147  16,384 نقد وأرفدة لدى مؤساة النقد والمؤساات األخرى

  10,625  8,709  6,598  6,468  8,036 االستثمارات بالصارح

  72,031  68,473  63,541  56,570  53,637 قروض وسلف بالصارح

  2,154  1,963  1,787  1,629  1,544 فارح الموجودات الثابتة

  2,211  2,106  2,005  1,910  1,261 موجودات أخرى

  109,257  102,826  95,450  88,725  80,862 إجمالح الموجودات

      

  243  231  216  2,264  33 مطلوبات لدى مؤساة النقد والمؤساات المالية األخرى

  81,000  77,143  72,096  65,542  59,428 ودائع العمالء

  3,795  3,450  3,080  2,567  3,462 مطلوبات أخرى

  85,038  80,824  75,393  70,372  62,923 إجمالح المطلوبات

  24,219  22,002  20,058  18,352  17,939 حقوق المااهمين

  109,257  102,826  95,450  88,725  80,862 إجمالح المطلوبات وحقوق المااهمين

 المصدر: القوائظ المالية للبنك، تقديرات أبلاث البالد المالية
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 شرح ناام التصنيف رح البالد المالية

الوة عل  ذلك، يقوم ناام التقييظ وع تاتخدم البالد المالية هيكل التقييظ الخاص بها من ثالث طبقات وتعتمد التوفيات عل  البيانات الكمية والكيفية التح يجمعها الملللون3

 الهبوط3/ودلدينا بإدراج األسهظ الم طاة ضمن إحدى مناطص التوفية التالية بناًء عل  سعر اإلغالق ، والقيمة العادلة التح نلددها، وإمكانية الصع

 شهر3 21-9%، نتوقع أن يصل سعر الاهظ للقيمة العادلة خالل رترة زمنية 21القيمة العادلة تزيد عل  الاعر اللالح بأكثر من   :زيادة المراكز

 شهر3 21-9%، نتوقع أن يصل سعر الاهظ للقيمة العادلة خالل رترة زمنية 21القيمة العادلة تزيد أو تقل عن الاعر اللالح بأقل من    حياد:

 شهر 3 21-9% ، نتوقع أن يصل سعر الاهظ للقيمة العادلة خالل رترة زمنية 21القيمة العادلة تقل عن الاعر اللالح بأكثر من   تخفيض المراكز: 

وف ظر لظ يتظ تلديد قيمة عادلة النتاار مزيد من التلليل أو البيانات أو قوائظ مالية تفصيلية أو وجود ت يير جوهري رح أداء الشركة أو ت ير تحت المراجعة:

 الاوق أو أية أسبا  أخرى خافة بأبلاث البالد المالية3

 

 البالد المالية
 

 خدمة العمالء
 clientservices@albilad-capital.com البريد االلكترونح:

 9888 – 111 – 22 – 922+ اإلدارة العامة:

 1112 – 222 – 811 الهاتف المجانح:
 
 
 
 

 إدارة األفول
 abicasset@albilad-capital.com البريد االلكترونح:

 6280 – 290 – 22 – 922+  هاتف:
 
 

 

 
 
 

 إدارة األبلاث والمشورة
 research@ albilad-capital.com البريد اإللكترونح:

 6250 – 290 – 22 – 922+  هاتف:

 capital.com/research-www.albilad الموقع عل  الشبكة:

 

  إدارة الوساطة
 abicctu@albilad-capital.com البريد االلكترونح:

 6230 – 290 – 22 – 922+  هاتف:

 

 المصررية االستثمارية
 investment.banking@albilad-capital.com البريد االلكترونح:

 6256 – 290 – 22 – 922+  هاتف:

 إخالء الماؤولية

لقيقة ومقديقريقهقا ومقوظقفقيقهقا ال لقمقابذلت شركة البالد المالية أقص  جهد للتأكد من أن ملتوى المعلومات المذكورة رح هذا التقرير فليلة ودقيقة ومع ذلك رإن شركة البقالد ا

 3عن ذلكجة يقدمون أي ضمانات أو تعهدات فراحة أو ضمنًا بشأن ملتويات التقرير وال يتلملون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أي ماؤولية قانونية نات

األغقراض دون القمقوارقققة القخقطقيقة  مقن ال يجوز إعادة ناخ أو إعادة توزيع أو إرسال هذا التقرير بطريقة مباشرة او غير مباشرة ألي شخص آخر أو نشره كليًا أو جقزئقيقًا ألي غقرض 

  3المابقة من شركة البالد المالية

 كما نلفت االنتباه بأن هذه المعلومات ال تشكل توفية بشراء أو بيع أوراق مالية أو التخاذ قرار استثماري3

 3يعتبر أي إجراء استثماري يتخذه الماتثمر بناًء عل  هذا التقرير سواًء كان كليًا أو جزئيًا هو ماؤوليته الكاملة وحده

اقتقشقار اسقتقثقمقاري مقؤهقل ققبقل   مليا الهدف من هذا التقرير أن ياتخدم أو يعتبر مشورة أو خياًرا أو أي إجراء آخر يمكن أن يتلقص ماتقبال3 لذلك رإننا نقنقصق  بقالقرجقوع إلق

 3االستثمار رح مثل هذه األدوات االستثمارية

 تلتفا شركة البالد المالية بجميع اللقوق المرتبطة بهذا التقرير3

 

 18211–11تصري  هيئة الاوق المالية رقظ 

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

