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مليون ريال، بنمو  247أظهرت النتائج األولية لمصرف اإلنماء عن تحقيق أرباح فصلية بقيمة 

% عن الربع السابق3 جاءت األرباح أعلى 7737% عن الربع المقابل من العام الماضي، و1.31

مليون ريال3  481مليون ريال ومتوسط توقعات المحللين البالغة  272من توقعاتنا البالغة 

% عن 132.مليون ريال، بارتفاع  7،427وبلغت أرباح التسعة أشهر األولى من العام الحالي 

 نفس الفترة من العام السابق3

جاء هذا األداء القوي للربع الثالث مقارنة بالربع المماثل والربع السابق بفضل نمو األنشطة 

الرئيسية للمصرف3 وتمكن المصرف من تحقيق نمو مرتفع في إجمالي دخل العمليات، حيث 

% على أساس سنوي بدعم من توسع 7132نَمى صافي دخل العموالت الخاصة بنسبة 

% عن نفس الفترة من العام السابق3 كما ارتفع صافي الدخل .773محفظة القروض بحدود 

% نتيجة الرتفاع الدخل من االستثمارات ودخل األتعاب والرسوم 733.من غير الفائدة بنسبة 

 باإلضافة إلى زيادة دخل تحويل العمالت األجنبية3

في المقابل، بقيت المصاريف التشغيلية بنفس مستوى الربع السابق والربع المماثل من 

العام الماضي تقريبًا، وذلك بالرغم من ارتفاع مخصصات خسائر االئتمان ورواتب الموظفين 

 وكذلك المصاريف العمومية واإلدارية للمصرف3

% عن مستواها في 7738وكشفت النتائج األولية للربع الثالث عن ارتفاع ودائع العمالء بمعدل 

الربع المماثل، متفوقة على معدل النمو المتوقع لودائع القطاع البنكي، حيث نتوقع أن تنمو 

 71713% على أساس سنوي خالل الربع الثالث 738ودائع القطاع بنحو 

% على .773وعلى نحو مماثل أيضًا، تمكن المصرف من توسيع محفظة القروض بمعدل 

% من إجمالي 8732أساس سنوي3 ووفقًا لحساباتنا، تمِثل القروض الممنوحة للشركات 

محفظة تمويل المصرف3 كما ارتفعت محفظة االستثمارات بأكثر من الضعف تقريبًا عن الربع 

% 837المماثل3 ونتج عن ارتفاع كل من القروض واالستثمارات ارتفاع إجمالي الموجودات بنحو 

 عن نفس الفترة من العام السابق3

% وقريبًا من مستواه لنفس الفترة من 8337جاء معدل القروض إلى الودائع للمصرف عند 

%، حيث تشكل نسبة القروض 761العام السابق3 فيما تجاوز معدل تغطية القروض المتعثرة 

 %73.3% من إجمالي القروض وهي أقل من معدل متوسط القطاع البالغ 133المتعثرة 

بصفة عامة، نعتقد بأن مصرف اإلنماء قد استفاد من البيئة اإليجابية ألسعار الفائدة فضاًل 

عن األثر اإليجابي الناتج عن إعادة البدالت والمزايا المالية لموظفي الدولة بأثر رجعي3 ونتوقع 

، مدفوعًا بنمو اإليرادات لجميع 7171أن يواصل المصرف أداءه القوي خالل السنة المالية 

القطاعات التشغيلية تقريبًا بفضل نمو شبكة الفروع والقنوات اإللكترونية ونمو قاعدة العمالء 

 73332ريال إلى  713.1للمصرف3 وبناًء على ذلك، نرفع تقييمنا لسهم مصرف اإلنماء من 

 “3زيادة المراكز”ريال مع التوصية على أساس 

 للمزيد من المعلومات، يرجى االتصال على:

 تركي فدعق

 مدير إدارة األبحاث والمشورة

tfadaak@albilad-capital3com 

 

 
 MSFعبدالرحمن الجربوع، 

 محلل مالي

aaljarboua@albilad-capital3com 

 زيادة مراكز التوصية
 73332 القيمة العادلة )ريال(

 78314 )ريال( 7171أكتوبر  76السعر كما في 

 %71323 العائد المتوقع

  بيانات الشركة

 77213SE رمز تداول

 78346 أسبوع )ريال( 27أعلى سعر لـ 

 77342 أسبوع )ريال( 27أدنى سعر لـ 

 73381% التغير من أول العام

 76,241 أشهر )ألف سهم( .متوسط حجم التداول لـ 

 71,161 الرسملة السوقية )مليون ريال(

 1,776 الرسملة السوقية )مليون دوالر(

 7,211 األسهم المصدرة )مليون سهم(

  %(2كبار المساهمين )أكثر من 

 7131% المؤسسة العامة للتقاعد

 7131% صندوق االستثمارات العامة

 %237 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

أسبوع 55حركة السهم خالل   

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

 المصدر: القوائم المالية للبنك، تقديرات أبحاث البالد المالية

ديسمبر -نهاية العام المالي   7172A 7176A 7171E 7178F 

 %368. %367. %3.4. %323. هام  العائد

 %7388 %.738 %7322 %.731 العائد على األصول

 %71331 %71377 %8317 %8371 العائد على حقوق المساهمين

 %7.367 %348.. %77336 %3387 نمو صافي العموالت الخاصة

 %41381 %473.1 %42311 %47361 التكلفة إلى الرب 

 %31312 %31374 %81377 %86311 معدل القروض إلى الودائع 

 %1334 %1382 %1311 %1314 معدل القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض

 %781376 %716363 %71.3.1 %712312 معدل التغطية

 77361 7.3.2 78317 78347 مضاعف الربحية

 7374 73.7 7347 7341 مضاعف القيمة الدفترية

 7322 73.2 7311 1338 ربحية السهم )ريال(
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 المصدر: تداول

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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A ،فعلية :E ،تقديرات أبحاث البالد المالية :F3توقعات أبحاث البالد المالية : 

 المصدر: القوائم المالية للبنك، تقديرات أبحاث البالد المالية

 قائمة الدخل )مليون ريال(
 الربع الثالث

7176 

 الربع الثالث

 التغير 7171
 الربع الثاني

 التغير 7171

 %4311 7,177 %72334 7,167 376 دخل العموالت الخاصة

 %4316. 7.8 %(78386) 782 778 مصاريف العموالت الخاصة

 %8..6 637 %78.78 688 866 صافي العموالت الخاصة

 %1327 .71 %7337. 786 747 دخل العمليات األخرى

 %6.68 6008. %76.73 6083. 678 إجمالي دخل العمليات

 %13.3 273 %1311 277 271 إجمالي المصاريف

 %08... 766 %83.87 677 3.7 صافي الدخل

  ..13  13.6 1377 ربحية السهم )ريال(

 قائمة المركز المالي )مليون ريال(
 الربع الثالث

7176 

 الربع الثالث

 التغير 7171
 الربع الثاني

 التغير 7171

 %87338 1,762 %.77137 .73,.7 76.,6 االستثمارات

 %7377 16,367 %773.7 11,877 63,712 قروض وسلف، صافي

 %1311 16.,777 %8371 .1.,777 717,3.1 إجمالي الموجودات

 %7363 .82,18 %77387 81,773 73.,11 ودائع العمالء

   %83317   %83371 %83361 معدل القروض إلى الودائع

 70.8ملخص النتائج للربع الثالث 

 7174A 7172A 7176A 7171E 7178F قائمة الدخل )مليون ريال(

 4,877 4,783  82.,.  7,241  7,786 دخل العموالت الخاصة

 .34 .18  8.4  768  777 مصاريف العموالت الخاصة

 36688 36708  .7666  76788  76086 صافي العموالت الخاصة

 171 643  672  671  36. دخل األتعاب والرسوم، صافي

 723 7.6  777  34  21 دخل تحويل العمالت األجنبية، صافي

 28 46  47  11  37 دخل العمليات األخرى

 76888 76738  36376  36083  76870 إجمالي دخل العمليات

 388 .81  122  611  6.1 رواتب الموظفين وما في حكمها

 282 271  4.6  76.  786 مصاريف عمومية

 84. 61.  77.  11.  717 مصاريف العمليات األخرى

 6868. 6860.  66.3.  6766.  6.87. إجمالي مصاريف العمليات

 2.1 416  .7.  18.  767 مخصص خسائر االئتمان، صافي

 76307 ..760  6607.  6780.  6787. صافي دخل

      

 7174A 7172A 7176A 7171E 7178F قائمة المركز المالي )مليون ريال(

 77,718 78,144  74,141  77,772  84.,76 نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد والمؤسسات األخرى

 77,737 246,.7  6,721  .6,41  8,1.6 استثمارات، صافي

 37,812 81,182  77.,11  21,116  6.1,.2 قروض وسلف، صافي

 7,148 7,681  7,1.8  7,673  7,244 ممتلكات ومعدات

 7,176 7,647  7,112  37.,7  7,767 موجودات أخرى

 786886. 86386..  076878.  666877  606687 إجمالي الموجودات

      

 7,181 188,.  7,4.7  7,764  .. مستحقات لدى مؤسسة النقد والمؤسسات المالية األخرى

 717,767 83,671  81,677  62,632  23,478 ودائع العمالء

 7,866 784,.  7,211  .7,47  467,. مطلوبات أخرى

 086808. 866687  .66666  806387  876873 إجمالي المطلوبات

 77,167 71,216  73,718  27.,78  71,3.3 حقوق المساهمين

 786886. 86386..  076878.  666877  606687 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

 ملخص البيانات المالية والتوقعات
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 شرح نظام التصنيف في البالد المالية

الوة على ذلك، يقوم نظام التقييم وع تستخدم البالد المالية هيكل التقييم الخاص بها من ثالث طبقات وتعتمد التوصيات على البيانات الكمية والكيفية التي يجمعها المحللون3

 الهبوط3/دلدينا بإدراج األسهم المغطاة ضمن إحدى مناطق التوصية التالية بناًء على سعر اإلغالق، والقيمة العادلة التي نحددها، وإمكانية الصعو

 %713القيمة العادلة تزيد على السعر الحالي بأكثر من   :زيادة المراكز

 %713القيمة العادلة تزيد أو تقل عن السعر الحالي بأقل من    حياد:

 %713القيمة العادلة تقل عن السعر الحالي بأكثر من   تخفيض المراكز: 

وف ظر لم يتم تحديد قيمة عادلة النتظار مزيد من التحليل أو البيانات أو قوائم مالية تفصيلية أو وجود تغيير جوهري في أداء الشركة أو تغير تحت المراجعة:

 السوق أو أية أسباب أخرى خاصة بأبحاث البالد المالية3

 

 البالد المالية
 

 خدمة العمالء
 clientservices@albilad-capital3com البريد االلكتروني:

 3888 – .71 – 77 – 366+ اإلدارة العامة:

 1117 – 776 – 811 الهاتف المجاني:
 
 

 إدارة األصول
 abicasset@albilad-capital3com البريد االلكتروني:

 6781 – 731 – 77 – 366+  هاتف:
 

 إدارة الحفظ
 custody@albilad-capital3com البريد االلكتروني:

 6723 – 731 – 77 – 366+  هاتف:
 

 

 
 
 

 إدارة األبحاث والمشورة
 research@albilad-capital3com البريد اإللكتروني:

 6721 – 731 – 77 – 366+  هاتف:

 capital3com-www3albilad الموقع على الشبكة:

 

  إدارة الوساطة
 abicctu@albilad-capital3com البريد االلكتروني:

 67.1 – 731 – 77 – 366+  هاتف:

 

 المصرفية االستثمارية
 investmentbanking@albilad-capital3com البريد االلكتروني:

 6726 – 731 – 77 – 366+  هاتف:

 إخالء المسؤولية

لـيـة ومـديـريـهـا ومـوظـفـيـهـا ال لـمـابذلت شركة البالد المالية أقصى جهد للتأكد من أن محتوى المعلومات المذكورة في هذا التقرير صحيحة ودقيقة ومع ذلك فإن شركة البـالد ا

 3عن ذلكجة يقدمون أي ضمانات أو تعهدات صراحة أو ضمنًا بشأن محتويات التقرير وال يتحملون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أي مسؤولية قانونية نات

األغـراض دون الـمـوافـقـة الـخـطـيـة  مـن ال يجوز إعادة نسخ أو إعادة توزيع أو إرسال هذا التقرير بطريقة مباشرة او غير مباشرة ألي شخص آخر أو نشره كليًا أو جـزئـيـًا ألي غـرض 

  المسبقة من شركة البالد المالية

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

 3يعتبر أي إجراء استثماري يتخذه المستثمر بناًء على هذا التقرير سواًء كان كليًا أو جزئيًا هو مسؤوليته الكاملة وحده

سـتـشـار اسـتـثـمـاري مـؤهـل قـبـل ى مليس الهدف من هذا التقرير أن يستخدم أو يعتبر مشورة أو خياًرا أو أي إجراء آخر يمكن أن يتحقق مستقبال3 لذلك فإننا نـنـصـ  بـالـرجـوع إلـ

 3االستثمار في مثل هذه األدوات االستثمارية

 تحتفظ شركة البالد المالية بجميع الحقوق المرتبطة بهذا التقرير3

 

 18711–1.تصري  هيئة السوق المالية رقم 

http://www.albilad-capital.com/Pages/AR/Reports/Research.aspx

