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مليون ريال خالل الربع  061أظهرت النتائج األولية لمصرف اإلنماء عن تحقيق أرباح فصلية بقيمة 

%، 5030مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، بنمو  091مقابل  8102الرابع من عام 

%3 وأتت 030مليون ريال بارتفاع بلغ  058نمت األرباح من  8102وبالمقارنة مع الربع السابق من عام 

مليون ريال3  000أرباح الربع الرابع نفس توقعنا وأعلى قليال من متوسط توقعات المحللين البالغة 

مليون ريال للعام السابق، بارتفاع  01018مليون ريال مقابل  81100وبذلك بلغت األرباح السنوية 

 % عن العام السابق3 3 0039

جاء هذا األداء القوي لمصرف االنماء بفضل نمو األنشطة الرئيسية للمصرف3 وحقق المصرف نمو 

مرتفع في إجمالي دخل العمليات، حيث يعود ذلك الى ارتفاع دخل التمويل واالستثمار ودخل رسوم 

الخدمات المصرفية، على الرغم من ارتفاع اجمالي مصاريف العمليات بسبب زيادة مخصصات 

االئتمان وارتفاع المصاريف والرواتب فضاًل عن زيادة المصاريف العمومية واإلدارية، كما تأثر الربع 

 81063الرابع بانخفاض مكاسب االستثمارات مقارنة بالربع السابق والربع المماثل من عام 

مليون ريال مقابل  962% ليصل إلى 00صعد صافي دخل العموالت الخاصة للربع الرابع بنسبة 

مليون ريال خالل الربع السابق  222، في حين ارتفع من 8106مليون ريال للربع المماثل من عام  282

%3 وعلى الصعيد السنوي، بلغ صافي دخل العموالت الخاصة بنهاية العام 0130بنسبة ارتفاع 

 %00323، بنمو 8106مليون ريال لعام  81608مليون ريال مقابل  01590

مليون ريال مقابل  01899% ليصل الى 0235وارتفع اجمالي دخل العمليات في الرابع الرابع بمعدل 

مليون ريال خالل 01160% من 388وكذلك ارتفع بنسبة 8106مليون ريال للربع المماثل من عام  950

مليون ريال  51020% ليبلغ 00الربع السابق3 وبناًء عليه ارتفع اجمالي دخل العمليات السنوي للعام بـ 

 3 8106مليون ريال في عام  01082مقابل 

مليار ريال مقابل  29% لتبلغ 0835، ارتفعت محفظة القروض والتمويل بـ 8102خالل السنة المالية 

بنسبة  8106مليار ريال في عام  630، وقفزت االستثمارات من 8106مليار ريال في عام  2130

مليار ريال صكوك حيث استحوذت الصكوك الحكومية على نحو 01مليار ريال منها  0030% لتبلغ 052

مليار ريال لعام  010مليار ريال مقابل  000% لتبلغ 932مليارات ريال3 ارتفع إجمالي الموجودات بـ  9

3 8106مليار ريال في عام  21مليار ريال مقابل  29% لتبلغ 30135 وارتفعت ودائع العمالء بـ 8106

% بنهاية العام 2238% مقارنة بـ 2232كما ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع بشكل طفيف لتبلغ 

% على 0135% و 0835ليصل الى  8102السابق3 تباطأ نمو القروض والودائع في المصرف بنهاية 

 3 8106% لكل منهما بنهاية 80التوالي مقابل نمو 

لمستويات عالية بسبب شح السيولة، لتقوم  8106الجدير بالذكر، ارتفعت أسعار السايبور في عام 

المملكة بإصدار صكوك وسندات دولية متتالية وضخ تلك السيولة في االقتصاد السعودي، مما 

، والتي أثرت إيجابًا 8102أدى لرفع الضغط عن السيولة لدى البنوك وتراجع أسعار السايبور خالل عام 

 81063على هوامش ربحية البنوك بشكل ملحوظ مقارنة بعام 

مليون ريال خالل العام المنقضي ليصل  011قام مصرف االنماء بتكوين مخصصات ائتمان بأكثر من 

مليار ريال في محاولة لتعزيز جودة األصول، وزيادة معدل تغطية  030إجمالي المخصصات إلى 

% بنهاية 021% حيث تجاوزت 06030القروض المتعثرة عن مستوياتها بنهاية الربع الثالث والبالغة 

فرعًا جديدًا ومن  05تم افتتاح  38102 وفيما يخص خطط المصرف التوسعية خالل العام 8102عام 

 لتعزيز شبكة الفروع في المدن الرئيسية3   8102المزمع افتتاح فروع جديدة خالل عام 

في ضوء ذلك، قمنا بمراجعة توقعاتنا المستقبلية ألداء مصرف اإلنماء وبالتالي نبقي على تقييمنا 

 ريال3 09390لسهم مصرف اإلنماء عند 

 حياد التوصية
 09390 القيمة العادلة )ريال(

 81302 )ريال( 8102فبراير 0السعر كما في 

 %0310- العائد المتوقع

  بيانات الشركة

 00013SE رمز تداول

 81326 أسبوع )ريال( 08أعلى سعر لـ 

 05311 أسبوع )ريال( 08أدنى سعر لـ 

 2398% التغير من أول العام

 801020 أشهر )ألف سهم( 0متوسط حجم التداول لـ 

 011200 الرسملة السوقية )مليون ريال(

 21806 الرسملة السوقية )مليون دوالر(

 01011 األسهم المصدرة )مليون سهم(

  %(0كبار المساهمين )أكثر من 

 0132% المؤسسة العامة للتقاعد

 0131% صندوق االستثمارات العامة

 %030 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

أسبوع 55حركة السهم خالل   

 تطور إجمالي دخل العمليات )مليون ريال( مع هامش الربح

 المصدر: القوائم المالية للبنك، تقديرات أبحاث البالد المالية

 المصدر: القوائم المالية للبنك، تقديرات أبحاث البالد المالية

ديسمبر -نهاية العام المالي   8100A 8106A 8102E 8102F 

 %0362 %0360 %8399 %0312 هامش العائد

 %0392 %0320 %0300 %0320 العائد على األصول

 %01309 %9326 %2310 %2301 العائد على حقوق المساهمين

 %0831 %0639 %0831 %932 نمو صافي العموالت الخاصة

 %0031 %0032 %0530 %0036 التكلفة إلى الربح

 %2936 %2232 %2238 %2632 معدل القروض إلى الودائع 

 %0301 %0316 %1322 %1325 معدل القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض

 %09135 %02132 %02030 %02030 معدل التغطية

 00310 00306 81306 80310 مضاعف الربحية

 0350 0360 0362 0328 مضاعف القيمة الدفترية

 0302 0305 0311 1392 ربحية السهم )ريال(
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 للتواصل مع إدارة األبحاث:

 تركي فدعق

 مدير األبحاث والمشورة

TFadaak@albilad-capital3com 

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

 8105A 8100A 8106A 8102E 8102F قائمة الدخل )مليون ريال(

  51228  51856  01020  81052  81826 دخل العموالت الخاصة

  260  200  205  862  800 مصاريف العموالت الخاصة

  01900  01590  81000  81829  81120 صافي العموالت الخاصة

  202  629  600  681  096 دخل األتعاب والرسوم، صافي

  000  001  080  95  02 دخل تحويل العمالت األجنبية، صافي

  50  51  50  21  90 دخل العمليات األخرى

  51252  51020  01082  01160  81681 إجمالي دخل العمليات

  900  280  200  621  602 رواتب الموظفين وما في حكمها

  020  006  050  082  012 مصاريف إيجار

  800  810  065  060  005 االستهالكات واإلطفاءات 

  618  080  506  006  826 مصاريف إدارية وعمومية اخري

  81900  81666  01282  01229  01500 إجمالي مصاريف العمليات

  022  000  090  096  050 مخصص خسائر االئتمان، صافي

  001  002  002  008  02 مخصص انخفاض في قيمة الموجودات ، صافي

  81062  81100  01018  01521  01865 صافي دخل

      

 قائمة المركز المالي )مليون ريال(
8105A 8100A 8106A 8102E 8102F 

  021916  061962  851252  881880  061025 نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد والمؤسسات األخرى

  021602  001081  61002  61520  21106 استثمارات، صافي

  261029  291160  211008  021110  001602 قروض وسلف، صافي

  01605  01210  01202  01689  01055 ممتلكات ومعدات

  81101  01900  01220  01098  01860 موجودات أخرى

  0801512  0001110  0151201  221280  211268 إجمالي الموجودات

      

  81226  81002  81508  81865  00 مستحقات لدى مؤسسة النقد والمؤسسات المالية األخرى

  961091  291160  211608  601690  091582 ودائع العمالء

  81581  81811  81012  81500  01568 مطلوبات أخرى

  0101596  901510  201000  211020  681980 إجمالي المطلوبات

  801900  801618  091022  021008  021909 حقوق المساهمين

  0801512  0001110  0151201  221280  211268 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

 %013القيمة العادلة تزيد على السعر الحالي بأكثر من   :زيادة المراكز

 %013القيمة العادلة تزيد أو تقل عن السعر الحالي بأقل من    حياد:

 %013القيمة 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:

 9222 – 810 – 00 – 966+ اإلدارة العامة:

 1110 – 006 – 211 الهاتف المجاني:

 
 

 إدارة األصول
 abicasset@albilad-capital3com البريد االلكتروني:

 6821 – 891 – 11 – 966+  هاتف:

 
 إدارة الحفظ

 custody@albilad-capital3com البريد االلكتروني:

 6809 – 891 – 11 – 966+  هاتف:

 

 
 
 

 إدارة األبحاث والمشورة
 research@albilad-capital3com البريد اإللكتروني:

 6801 – 891 – 11 – 966+  هاتف:

 capital3com-www3albilad الموقع على الشبكة:

 

  إدارة الوساطة
 abicctu@albilad-capital3com البريد االلكتروني:

 6801 – 891 – 11 – 966+  هاتف:

 

 المصرفية االستثمارية
 investmentbanking@albilad-capital3com البريد االلكتروني:

 6806 – 891 – 11 – 966+  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 نـنـصـح بـالـرجـوع إلـ

 3االستثمار في مثل هذه األدوات االستثمارية

 تحتفظ شركة البالد المالية بجميع الحقوق المرتبطة بهذا التقرير3

 

 12011–02تصريح هيئة السوق المالية رقم 

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

