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 قطاع المصارف والخدمات المالية

 اإلنماء

حيث حقق  اقا قي ربق   5102عام من  الثانيعن النتائج المالية للربع  مصرف اإلنماءأعلن 

% عن الفترة المماثقلقة مقن القاقام الوقابق  وبقارتقفقاع 05مليون ريال بارتفاع بلغ  914قدره 

مقلقيقون ريقال.  904جاءت النتائج قريبة من توقااتنا البقالق قة قد % عن الربع الواب . و9.2

% عن الفترة 01مليون ريال بارتفاع  011الرب  للنصف األول من الاام الجاري  اا يوبلغ 

 مليون ريال. 414المقابلة من الاام الواب  مقابل 

% عن نفس الفترة من 9.2مليون ريال بانخفاض  010بل ت األرباح التش يلية للربع األول 

الاام الواب  نتيجة انخفاض مكاسب بيع االستثقمقارات واقا قي القد قل مقن االسقتقثقمقار 

مقلقيقون ريقال  1,542والتمويل. وبل ت األرباح التش يلية للنصقف األول مقن اقاا القاقام 

 % عن نفس الفترة من الاام الواب  بوبب  وائر من االستثمارات.5.0بانخفاض 

وسجل مصرف اإلنماء انخفاًضا  ي مصاريف الامليات  الل الربع الثاني والنصف األول 

% وذلق  بشقكقل رئقيقوقي مقن انقخقفقاض مقخقصق   وقائقر 02% و 00من ااا الاام بق 

 االئتمان.

% 11مليون ريال بانخفاض  5,708بل ت االستثمارات بنهاية الربع األول من الاام الحالي 

 66,488% لقتقبقلقغ 52عن نفس الفترة من الاام الواب  وارتفات مقحقفقاقة القققروض بقق 

% عقن 51مقلقيقون ريقال بقارتقفقاع  98,186مليون ريال. وبلغ إجمالي موجودات المقصقرف 

% عن نفس الفترة من 55 ي حين ارتفات ودائع الامالء بق  5102نفس الفترة من الاام 

 مليون ريال.  74,166الاام الواب  لتبلغ 

 904مليون ريال وجاءت مقاربة من توقااتنا البال ة  914أرباح المصرف للربع الثاني بل ت 

% واقو أعقلق  52مليون ريال. ويبدوا أن توارع نمو القروض قد عاود االرتفاع حيث بقلقغ 

%. كقالق  نقلقحقر توقارًعقا  قي نقمقو 2.0والاي بلقغ  5102من مادل النمو الونوي لاام 

% واو أعل  من ماقدل 55الودائع حيث بلغ مادل النمو  الل الربع الثاني من ااا الاام 

ويرجع ذل  بشكل أساسي إل  استقبال القبقنق  إيقداعقات مقن   5102النمو الونوي  ي 

ساما بأكثر من مليار ريال  الل ااا الربع حيث بلغ مادل القروض إل  الودائع نوبة بل ت  

% للربع المماثل من الاام الواب . من جانب آ ر انخفق  اقا قي 00.0% مقارنة بق 04.2

%  الل الربع الثاني من ااا الاام بيقنقمقا ارتقفقاقت 1د ل الاموالت الخااة للمصرف   بق 

%  الل النقصقف األول مقققارنقة بقالقفقتقرات القمقققابقلقة مقن القاقام 0.0بشكل طفيف بنحو 

 الواب .

 ي ضوء المت يرات االقتصادية وتوقااتنا بتباطؤ نمو الودائع  قي القققطقاع القمقصقر قي  

قمنا بمراجاة توقااتنا الموتقبلية ألداء مصقرف اإلنقمقاء لقلقوقنقوات القققادمقة مقن حقيقث 

إيقرادات تقبقلقغ  5102اإليرادات ونمو القروض والودائع، نتوقع أن يحق  المصرف بنهايقة 

 مليون ريال. 1,630مليون ريال واا ي د ل يبلغ  3,306

 ريااًل للوهم. 09.21أبقينا عل  تقييمنا لوهم اإلنماء عند 

 

 تركي  دع 

 مدير األبحاث والمشورة

TFadaak@albilad-capital.com 

 محمد ال البي

 محلل مالي 

malghalbi@albilad-capital.com 

 

 حياد التواية
 09.21 القيمة الاادلة )ريال(

 01.92 )ريال( 5102يوليو  59الوار كما  ي 

 %0.2 الاائد المتوقع

  بيانات الشركة

 SE.1150 رمز تداول

 23.00 أسبوع )ريال( 25أعل  سار لق 

 11.80 أسبوع )ريال( 25أدن  سار لق 

 -9.7% الت ير من أول الاام

 46,869 أشهر )ألف سهم( 1متوسط حجم التداول لق 

 20,175 الرسملة الووقية )مليون ريال(

 5,380 الرسملة الووقية )مليون دوالر(

 1,500 األسهم المصدرة )مليون سهم(

  %(2كبار المواامين )أكثر من 

 10.71% المؤسوة الاامة للتقاعد

 10.00% اندوق االستثمارات الاامة

 5.10% المؤسوة الاامة للتأمينات االجتماعية

أسبوع 25حركة السهم خالل   

 تطور إجمالي دخل العمليات )مليون ريال( مع هامش الربح
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 المصدر: القوائم المالية للبن ، تقديرات أبحاث البالد المالية

ديومبر  -نهاية الاام المالي   5102A 5102E 5104F 5100F 

  0057104  0127209  407119  007452 إجمالي الموجودات )مليون ريال(

  017492  447490  497404  227295 إجمالي الودائع )مليون ريال(

  497422  407511  227924  227241 اا ي القروض )مليون ريال(

  017252  07414  27240  27920 االستثمارات7 اا ي )مليون ريال(

%1.10 اام  الاائد  5.40%  5.40%  5.45%  

%02 اا ي القروض / الودائع   00.4%  04%  04%  

 5.12 5.52 5.01 5.01 مادل الت طية

%1.0 القروض ال ير عاملة / إجمالي القروض  1.4%  0.1%  0.0%  

 4.5 01.9 05.02 01.94 مضاعف الربحية

%9.1 عائد التوزياات  9.1%  9.1%  9.1%  

 02.1 09.2 01.1 05.5 مضاعف القيمة الد ترية

%01 نمو اا ي د ل الاموالت الخااة  2%  01%  4%  

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


 5102يوليو  52

2  

ALINMA AB - 1150.SE 

 قطاع المصارف والخدمات المالية

 اإلنماء

 نهائية للقوائم المالية.ال قد تختلف طريقة عرض بيانات القوائم المالية  ي التقرير عن الطريقة التي تتباها الشركة. ولكن ال تأثير من ااا اال تالف عل  النتيجة

A ،الية  :E ،تقديرية :F.متوقاة : 

 5109A 5102A 5102E 5104F 5100F قائمة الد ل )مليون ريال(

  17144  17001  57040  57294  57502 د ل الاموالت الخااة

  224  212  945  520  500 مصاريف الاموالت الخااة

  57011  57294  57912  57544  57142 اا ي د ل الاموالت الخااة

  454  051  401  251  142 االتااب والرسوم، اا ي

  021  090  000  49  24 متاجرة الامالت، اا ي

  01  42  41  41  40 أ رى

  97115  17202  17112  17121  57251 إجمالي د ل الامليات

  491  400  241  241  214 رواتب ومصاريف الموظفين

  024  022  091  050  010 مصاريف إيجار 

  001  042  020  020  029 االستهالكات واإلطفاءات

  144  142  194  102  502 مصاريف إدارية وعمومية أ رى

  57201  57520  07422  07404  07912 اا ي الد ل قبل المخصصات

  121  122  102  110  025 مخصصات

  57020  07412  07291  07900  07541 اا ي الد ل باد المخصصات

(4) الحصة  ي د ل ) وارة( شركة زميلة  (00)  (01)  (01)  (01)  

  57020  07042  07211  07941  07529 اا ي الد ل القابل للتوزيع

      

 5109A 5102A 5102E 5104F 5100F قائمة المركز المالي )مليون ريال(

  557554  507944  507090  557094  027109 نقد وأرادة لدى مؤسوة النقد والمؤسوات األ رى

  017252  07414  27240  27920  07112 االستثمارات بالصا ي

  497422  407511  227924  227241  217214 قروض وسلف بالصا ي

  57510  07400  07442  07254  07299 اا ي الموجودات الثابتة

  57500  57012  57112  07401  07520 موجودات أ رى

  0057104  0127209  407119  007452  017025 إجمالي الموجودات

      

  525  591  559  57529  11 مطلوبات لدى مؤسوة النقد والمؤسوات المالية األ رى

  017492  447490  497404  227295  247950 ودائع الامالء

  17442  17921  17101  57224  17925 مطلوبات أ رى

  047445  017210  407155  417145  257451 إجمالي المطلوبات

  597154  507044  047405  007125  047414 حقوق المواامين

  0057104  0127209  407119  007452  017025 إجمالي المطلوبات وحقوق المواامين

 المصدر: القوائم المالية للبن ، تقديرات أبحاث البالد المالية
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 شرح ناام التصنيف  ي البالد المالية

الوة عل  ذل ، يقوم ناام التقييم وع توتخدم البالد المالية ايكل التقييم الخاص بها من ثالث طبقات وتاتمد التوايات عل  البيانات الكمية والكيفية التي يجماها المحللون.

 الهبوط./ودلدينا بإدراج األسهم الم طاة ضمن إحدى مناط  التواية التالية بناًء عل  سار اإلغالق ، والقيمة الاادلة التي نحدداا، وإمكانية الصا

 شهر. 05-4%، نتوقع أن يصل سار الوهم للقيمة الاادلة  الل  ترة زمنية 01القيمة الاادلة تزيد عل  الوار الحالي بأكثر من   :زيادة المراكز

 شهر. 05-4%، نتوقع أن يصل سار الوهم للقيمة الاادلة  الل  ترة زمنية 01القيمة الاادلة تزيد أو تقل عن الوار الحالي بأقل من    حياد:

 شهر . 05-4% ، نتوقع أن يصل سار الوهم للقيمة الاادلة  الل  ترة زمنية 01القيمة الاادلة تقل عن الوار الحالي بأكثر من   تخفيض المراكز: 

وف ظر لم يتم تحديد قيمة عادلة النتاار مزيد من التحليل أو البيانات أو قوائم مالية تفصيلية أو وجود ت يير جواري  ي أداء الشركة أو ت ير تحت المراجعة:

 الووق أو أية أسباب أ رى  ااة بأبحاث البالد المالية.

 

 البالد المالية
 

  دمة الامالء
 clientservices@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 4000 – 511 – 00 – 422+ اإلدارة الاامة:

 1110 – 002 – 011 الهاتف المجاني:
 

 إدارة األاول
 abicasset@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 6280 – 290 – 00 – 422+  ااتف:
 
 

 إدارة الحفر
 custody@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 6259 – 290 – 00 – 422+  ااتف:

 
 
 

 إدارة األبحاث والمشورة
 research@ albilad-capital.com البريد اإللكتروني:

 6250 – 290 – 00 – 422+  ااتف:

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

 

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

 6230 – 290 – 00 – 422+  ااتف:

 

 المصر ية االستثمارية
 investment.banking@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 6256 – 290 – 00 – 422+  ااتف:

 إ الء الموؤولية

لقيقة ومقديقريقهقا ومقوظقفقيقهقا ال لقمقابالت شركة البالد المالية أقص  جهد للتأكد من أن محتوى المالومات الماكورة  ي ااا التقرير احيحة ودقيقة ومع ذل   إن شركة البقالد ا

 .عن ذل جة يقدمون أي ضمانات أو تاهدات اراحة أو ضمنًا بشأن محتويات التقرير وال يتحملون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أي موؤولية قانونية نات

األغقراض دون القمقوا قققة القخقطقيقة  مقن ال يجوز إعادة نوخ أو إعادة توزيع أو إرسال ااا التقرير بطريقة مباشرة او غير مباشرة ألي شخ  آ ر أو نشره كليًا أو جقزئقيقًا ألي غقرض 

  .الموبقة من شركة البالد المالية

 كما نلفت االنتباه بأن ااه المالومات ال تشكل تواية بشراء أو بيع أوراق مالية أو التخاذ قرار استثماري.

 .ياتبر أي إجراء استثماري يتخاه الموتثمر بناًء عل  ااا التقرير سواًء كان كليًا أو جزئيًا او موؤوليته الكاملة وحده

وقتقشقار اسقتقثقمقاري مقؤاقل ققبقل   مليس الهدف من ااا التقرير أن يوتخدم أو ياتبر مشورة أو  ياًرا أو أي إجراء آ ر يمكن أن يتحق  موتقبال. لال   إننا نقنقصق  بقالقرجقوع إلق

 .االستثمار  ي مثل ااه األدوات االستثمارية

 تحتفر شركة البالد المالية بجميع الحقوق المرتبطة بهاا التقرير.

 

 10011–14تصري  ايئة الووق المالية رقم 

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

